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Engenheiro Civil formado pela Pontifícia Universidade Católica de MG (PUC-MG), com MBA em Finanças pela 
Pontifícia Universidade Católica do RJ (PUC-RJ), especialização em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio 
Vargas e com formação executiva em Negócios (AMP - Advanced Management Program) pelo ISE 
(EUA/Brasil/Espanha).

Com 30 anos de experiência na Gestão de Contratos de Infraestrutura - obras de grande porte, como: Metro, 
Portos, Saneamento, Rodovias, Siderurgia, Energia Termoelétrica e Hidrelétrica, Aeroportos, Edificações, entre 
outros. ◊ Atuou como Gerente e Diretor de contratos das principais obras de Linhas de Metrô de São Paulo.    
Conselheiro executivo do Consórcio Construtor de Belo Monte - 3a maior hidrelétrica do mundo construída no 
norte do Brasil. ◊ Diretor de operações responsável pela construção do novo terminal do Aeroporto de Confins 
em Belo Horizonte - MG. ◊ Responsável pela implantação de processos de melhoria contínua, Lean 
Construction atingindo excelentes resultados de produtividade nas empresas em que atuou.    
Desenvolvimento de negócios junto à empresas e investidores internacionais (Europa, Coreia, China e USA)     
Desenvolvimento de negócios com setores públicos e privados. ◊ Responsável por atuar em projetos e 
contratos de grande complexidade e valor.

Guilherme Barbosa

Atuação

Formação

Daniel Paglia
Engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP);  ◊ Especialista em Logística e 
Gestão da Cadeia de Suprimentos pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); ◊ Formação executiva 
em Gestão de Negócios pelo Instituto de Desenvolvimento para Gestão (INDEG - Lisboa, Portugal); ◊ Pós em 
Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); ◊ Perícia de Orçamentos pelo Ministério Público Federal (MPF) 
e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Perito de engenharia civil do Ministério Público Federal (MPF); Assessor técnico da Secretaria de Engenharia e 
Arquitetura do MPF; Mais de 15 anos de experiência como profissional em grandes multinacionais e órgãos 
públicos; Professor de escolas como IBMEC e IBEC; Professor e palestrante para empresas e órgãos públicos 
como Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Advocacia Geral da União.

Atuação

Formação

Engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); ◊ MBA em Gestão de Empresas 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); ◊ Especialista em Estudos de Viabilidade Econômico Financeira pela 
Universidade de São Paulo (USP); ◊ Sócio da BID Gerenciamento e Planejamento, criada em 2014 como 
Consultor de Planejamento e Controle de Obras.

Murilo Barbosa
Formação

Atuou no Pentágono (USA), Metro SP Linha Amarela, Hidrelétrica RJ/MG (UHE Simplício), P. Central 
Hidrelétrica (Sítio Grande/BA) e em outras obras de infraestrutura no Brasil; ◊ Mais de 50 clientes recorrentes;    
Atuação plena em mais de 12 Projetos de empreendimentos imobiliários; ◊ Atuação em Obras Industriais 
como: Leroy Merlin, AMBEV, ALSTON, Universidade UDF, Hangar Libherr; ◊ Palestrante focado na difusão do 
conhecimento de Engenharia aplicada.

Atuação
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Bem-vindo ao curso mais 
completo da construção civil.

Este curso vai mudar a sua forma de pensar e enxergar o 
mercado da construção civil. 

Você vai conhecer oportunidades na carreira, e aprender 
como conquistar contratos públicos e privados!

Antes de trabalhar no mercado da construção civil, 
seja direta ou indiretamente, você sabia quais eram 
os desafios que este mercado iria te trazer?

Você já parou para pensar como o mercado da 
construção civil vai absorver todo o público que 
está se formando?

O que você tem feito para ser melhor do que os 
seus concorrentes?
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Torne-se um gestor completo, com 
conhecimento nas diversas áreas 
da construção, de uma forma que 
você nunca viu antes!

Engenheiros, arquitetos, advogados, fiscal de obras, 
projetistas, empresários ou construtores que desejam 
empreender ou se tornar GESTORES COMPLETOS no 
mercado da construção. 

Público-alvo

Mostrar como deve ser a visão de um gestor da construção 
civil, no escritório, obra ou projeto, tanto pelo lado técnico 
quanto gerencial. Transmitir estratégias de mercado que 
garantem mais COMPETITIVIDADE e RESULTADO aos 
profissionais da área da Construção Civil e suas áreas 
correlatas (direito, fornecimento, terceirização, etc).

Objetivo do Curso
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Introdução

Módulo 1 - Gestão de Ouro: 10 regras de ouro para gestão 
de obras, projetos e contratos.

Módulo 2 - Preparação: estratégias de captação de obras 
públicas e privadas, licitações, formação prática de equipe 
de escritório e planejamento. Formação de um Gestor B&P.

Módulo 3 - Competitividade: gestão de empresas na 
construção civil e gestão para alavancagem da carreira 
profissional.

Módulo 4 - Projetos: práticas de gestão e estratégias de 
mercado para projetistas na construção civil.

Módulo 5 - Direito na Construção: análise de 
comportamento do mercado da construção civil para 
criação de mais de 40 oportunidades de negócio.

Metodologia
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Contextualização do Mercado
- Porque o Iconstruction?
- Como Assistir ao Curso?

Introdução

10 Regras de Ouro da Construção Civil
- Contratos
- Orçamentos
- Projetos
- Cronograma
- Fluxo de caixa

Gestão de Ouro
- Equipe / mão de obra
- Fornecedores
- Escritório de campo
- Fiscalização
- Oportunidades.

Gestor B&P Valor
- Pessoas (seleção e gestão)
- Comercial / negociação
- Suprimentos (parcerias estratégicas)
- Planejamento financeiro
- Tecnologias / produtividade
- Como ganhar um contrato privado? (Obras e projetos)
* Orçamento / BDI
- Como ganhar um contrato público? (Obras e projetos)
* Licitações
- Relacionamento cliente privado
- Relacionamento cliente público
- Rito de passagem
- Gestor B&P

Preparação
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Modelo Gerencial B&P
- DNA
- Visão 360°
- Adaptação
- Longevidade
- Competências
- Ascenção Profissional

Competitividade
Pessoa

- DNA
- Visão Estratégica (marketing)
- Adaptação
- Longevidade
- Sociedade
- Resultado

Empresa
Modelo Empresarial B&P

1 - Clientes
2 – Estratégia de marketing
3 - Estratégia de vendas
4 - Diagnóstico
5 - Geração de valor (opex/capex)
6 - Precificação
7 - Inovação/tecnologia
8 - Gestão de escritório
9 - Rito de passagem
10 - Concorrentes

Projetos
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1 - Direito Criminal
2 - Direito Fiscal / Tributário
3 - Direito Ambiental
4 - Direito Civil
5 - Direito Trabalhista
6 - Contratos Privados
7 - Contratos Públicos
8 - Arbitragem
9 - Relação com o Mercado
10 - Carências de Mercado

Direito na Construção

Diversos materiais disponíveis para download (planilhas, 
gráficos, leis, jurisprudências, etc).

Material Complementar

Além das páginas online, sinta-se à vontade para entrar em 
contato conosco.
Teremos o maior prazer de te explicar melhor sobre o 
curso, dar dicas de mercado, transmitir nossas 
experiências, ser útil para você da melhor forma possível!
Fique atento porque tem muito conteúdo GRÁTIS disponível 
nas nossas páginas. Aproveite esta oportunidade! 
Venha junto com a equipe B&P Valor se tornar um 
profissional de ponta!

É muito simples!
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Nos siga nas redes sociais:

/bepvalor@bepvalor /bepvalor

www.bepvalor.com.br/iconstruction
Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 300 - sala 54

Cep 12.246-000 - Parque Residencial Aquarius - São José dos Campos/ SP
(11) 99860-9970 - whatsapp / (12) 99609-5665


