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SObRE O PORTAL  EngEnhARIA cOmPARTILhADA. 

cOnTEúDO ExcLuSIvO SEm SImILAR nO munDO TODO

O site foi organizado em formato de biblioteca 
para facilitar o acesso às informações.
Coordenado pelos Engs. Remo Cimino, 
consultor de empresas,  Roberto José Falcão 
Bauer, presidente do Instituto Falcão Bauer 
e o Publicitário Miguel de Oliveira, diretor da 
Diagrama Comunicação e desenvolvedor do 
Portal na Internet.
O portal teve seu conteúdo reconhecido por 
universidades, cursos de pós-graduação e 
MBAs e ganhou o Prêmio “Melhor Trabalho 
Técnico de 2011” concedido pelo Instituto 
de Engenharia de São Paulo, após análise da 
qualidade de seu conteúdo. Além do conteúdo 
pragmático, o Portal apresenta noticiário 
setorial diário.

PúbLIcO ALvO
Gestores públicos e privados nas áreas de 
engenharia, de arquitetura, da administração, 
de finanças, do saneamento, da energia, do 
transporte, da saúde, da moradia, da atividade 
imobiliária, além de profissionais da área 
acadêmica e pesquisa, estudantes regulares e 
pós-graduandos. 

ESTATíSTIcAS
Portal - Atualmente são mais 30 mil visitantes 
únicos/mês.
Newsletter – são 23 mil visualizações por 
newsletter semanal, e média de 250 cliques 
nos banners dos nossos patrocinadores.

SERvIçO
Portal é gratuito, visite e ou cadastre-se para 
ter acesso a todo o conteúdo.



00  Prefácio

01  Visão sistêmica, características, país, engenharia e 
abrangência do portal

02  Modelagem e interdependência por processos de 
trabalho

03  Sincronismo organizacional

04  Planejamento estratégico e plano de negócios

05  Riscos

06  Indicadores de desempenho

07  Qualidade, meio ambiente, tecnologia e controle 
tecnológico

08  Meio ambiente, legislação e requisitos

09  Gestão ambiental

10  Projetos de arquitetura e engenharia - gestão de 
projetos

11  Empreendedor Privado e gestão de projetos

12  Construtor, montador e instalador

13  Planejar para construir

14  Empreendimentos imobiliários

15  Empreendedor público - gestor de projetos

16  Agências reguladoras e concessões

17  Parcerias Público-Privadas

cOnhEçA A AbRAngêncIA DO PORTAL  
EngEnhARIA cOmPARTILhADA

18  Ativos: manutenção e conservação

19  Operação de projetos

20  Licitações, pregão e leilão

21  Auditoria

22  Retrato do Brasil

23  Energia I - Cenário brasileiro, visão, modelo, 
planejamento estratégico

24  Energia II - Renovável - UHE, CGH e PCH

25  Energia III - Renovável - EOL, solar e biomassa

26  Energia IV - Não renovável - UTE do tipo fóssil, 
carvão mineral e nuclear

27  Energia V - Petróleo, Petrobras - planejamento 
estratégico, pré-sal, plataformas, dique e etanol

28  Transmissão, distribuição de energia e luz para 
todos

29  Sistema modal de transportes

30  Transporte rodoviário, ferroviário e mobilidade 
urbana

31  Transporte aeroviário, aquaviário e dutoviário

32  Habitação de interesse social

33  Saneamento e recursos hídricos

E mais:

100 Bibliografia

Todas as referências bibliográficas em um só lugar



ESTATíSTIcAS DO SITE

29,376* pessoas/mês visitam o site  
www.engenhariacompartilhada.com.br

Visitas 62,465

Visitantes Únicos 29,376

Visualizações 104,878

Páginas/Visista 1.67 - Avg. 

Duração da Visita 00:06:04

Rejeição 47.70%

% Novas Visitas 64.56%



1. Brazil 26,017
2. United States 1,202
3. Portugal 542
4. (not set) 440
5. Germany 321
6. Argentina 116
7. Spain 113
8. Angola 92
9. Chile 61
10. United Kingdom 51

1. Sao Paulo 18,469
2. Minas Gerais 1,894
3. Rio de Janeiro 1,803
4. Parana 1,730
5. Santa Catarina 1,429
6. Rio Grande do Sul 751
7. Federal District 458
8. Bahia 421
9. Espirito Santo 347
10. Pernambuco 345

PERfIL DOS uSuáRIOS DO PORTAL

Distribuição geográfica
mundo

brasil

Profissão

cargo

Engenheiros 71%
Arquitetos 17%
Técnicos 7%
Acadêmicos 0,7%
Estudantes 3%
Outros* 1,3%

Presidentes, Diretores  
e Superintendentes 16%
Gestores 31%
Gerentes 21%
Comercial 7%
Gestores Públicos 7%
Professores 0,7%
Estudantes 7%
Outros 4,3%*Profissionais das áreas de Marketing, Direito, Economia, 

Seguros, Militar, etc
Fonte: Google Analytics

Fonte: Google Analytics



nEwSLETTER
150 mil profissionais que recebem semanalmente a newsletter do 

Engenharia Compartilhada. Um forte veículo de comunicação para 

divulgação das principais notícias do setor e das empresas parceiras 

do Portal

ESTATíSTIcAS
São mais de 20 mil visualizações por 
newsletter. E média de 3 mil cliques no 
conteúdo.



PARcERIAS ESTRATégIcAS cOm unIvERSIDADES  
E EnTIDADES REPRESEnTATIvAS DO SETOR

Portal Engenharia Compartilhada mantém 
contato com 400 universidades brasileiras 
rankeadas pelo MEC, para divulgação de seu 
conteúdo.

O Portal também busca o apoio Institucional 
de entidades representativas do setor para 
difusão do conhecimento e incentivo a 
pesquisa e desenvolvimento dos processos de 
engenharia.



ESPAçOS DISPOnívEIS PARA cOTAS  
DE PATROcínIO AnuAL

As empresas patrocinadoras receberão também espaço equivalente 
nas newsletters mensais que trarão novidades a respeito do conteúdo, 
além de análises, notícias setoriais e demais ações complementares de 
divulgação.

2. banner lateral
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1



PROPOSTA EDITORIAL
O Portal Engenharia Compartilhada apresenta uma série de 

processos e métodos para gestão de projetos de engenharia para 

gestores públicos e privados. 

Para melhor exemplificar a eficiência dos métodos propostos, 

identificamos cidades cujos investimentos atingiram grau de 

qualidade que comprovam a efetividade da aplicação dos 

conceitos de gestão propostos no Portal.

Esses estudos abrem espaço importante para que empresas que 

participaram dessas obras possam detalhar suas habilidades 

dentro do portal Engenharia Compartilhada.

Consulte que modalidade comercial melhor se ajusta a sua 

estratégia de comunicação.

Serão abordados 
mais de 15 aspectos 
sobre a cidade  
na elaboração do 
conteúdo

cOnhEçA O PROJETO cIDADES
EM ELABORAÇÃO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



cIDADES - cOnTEúDO
Os estudos contemplarão todos os aspectos do funcionamento 
de uma cidade sob o ponto de vista:

•	 engenharia, arquitetura e urbanismo
•	 plano diretor 
•	 transporte público e mobilidade urbana
•	 sustentabilidade
•	 equipamentos esportivos
•	 turismo, cultura e lazer
•	 segurança
•	 tributos
•	 ensino básico, técnico e superior.
•	 centros administrativos, polos industriais e comerciais
•	 abastecimento de água, tratamento de esgotos e do lixo
•	 energia e soluções alternativas
•	 saúde – atendimento público e privado
•	 moradias e atividades imobiliárias
•	 pólos tecnológicos
•	 aspectos econômicos
•	 aspectos sociais e população

uma obra literária sem precedentes



InfORmAçãO PARA EmPREEnDEDORES E InvESTIDORES
Depois de elaborado o conteúdo e com aprovação da prefeitura da cidade, o material é 
publicado no Portal Engenharia Compartilhada, em página exclusiva da cidade, ficando 
disponível para todos os internautas.

A partir dessas informações publicadas sobre o Municipio, o Portal Engenharia 
Compartilhada irá fornecer subsídios para que empreendores e investidores possam avaliar 
em detalhes o melhor destino para seus investimentos.

Sob o ponto de vista da Engenharia apresentamos as Cidades como modelo de Gestão 
Pública dando ao investidor informações estratégicas para tomada de decisões com 
segurança.

Informações estratégicas 
reunidas em um só Portal



cOmO O munIcíPIO PODE PARTIcIPAR

Com colaboração nas varias 

áreas de conhecimento, a 

Prefeitura, suas Secretarias e 

as demais organizações que 

compõem a sua sociedade, 

permitirão um retrato 

técnico para conhecimento 

do município.

Informação qualificada  
que coloca a cidade como destino 
para empreendores e investidores



cOmO O munIcíPIO PODE PARTIcIPAR
cOmO A InIcIATIvA PRIvADA PODE PARTIcIPAR

O site disponibiliza espaços publicitários 
para as empresas que sejam fornecedoras 
de produtos e serviços e que, devido a 
sua alta qualidade,  contribuiram para 
que o Município atingisse o nível de 
desenvolvimento que a tornou referência 
para o Portal Engenharia Compartilhada 
para a seção “Cidade”.

Participe desse  
projeto dirigido a um  
público altamente 
qualificado

Os espaços disponíveis podem ser 
escolhidos de modo que fiquem 
dentro dos temas que sejam 
pertinentes ao anunciante.



cASES 
A partir do memorial descritivo de 

uma obra e do trabalho de curadoria 

dos autores do Portal Engenharia 

Compartilhada, nossa equipe elabora o 

Case reunindo informações detalhadas 

sobre as etapas de projeto, sua 

construção e a operação.

•	 Projeto de arquitetura e engenharia;
•	 Planejamento
•	 Construção
•	 Meio Ambiente
•	 Estudos de riscos
•	 Implantação
•	 Gestão
•	 Operação

•	 Ficha Técnica

Depois de pronto e aprovado pelo 

patrocinador o Case é publicado no 

Portal e divulgado para a comunidade 

através de newsletters.

Hoje contamos com mais 150 mil 

usuários cadastrados para recebimento 

de nossos comunicados.

O registro histórico de obras emblemáticas, 
disponibilizado gratuitamente para mais de  
150 mil profissionais de engenharia, arquitetura e 
meio acadêmico.

A Engenharia brasileira 
superando desafios

PARA AS CONSTRUTORAS QUE QUEIRAM APRESENTAR SUAS OBRAS AO  
LADO DOS LIVROS DO PORTAL, COMO CASE DO USO DOS PROCESSOS DE TRABALHO



Elaboração de um texto base, rico em fotos e ilustrações, 
organizado em etapas de execução da obra, de sua  
intenção até sua conclusão e operação.

Material equivalente a uma publicação de 50 páginas.

vídeo: um texto didático resumindo o case é narrado  
“in off” em video de 10 minutos, apresentando a obra e 
o trabalho desenvolvido.  O vídeo é divulgado nas redes 
sociais.

A ação de divulgação nas redes sociais envolve uso 
do facebook, publicação no youtube e divulgação nas 
newsletter semanais.

O case passa a fazer parte do conteúdo programático do 
portal, se relacionando com livros da biblioteca e  
bibliografia de apoio, podendo ser ampliado e revisado 
periodicamente.

um projeto para 
capacitação de 
profissionais de 
engenharia e arquitetura 
sem precedentes

cASES 
como as informações 
serão apresentadas



Obras emblemáticas 
registradas no Portal 
Engenharia compar-
tilhada, integradas ao 
conteúdo de  
capacitação profissional

cASES 
O Case se inicia com a apresentação da Empresa autora da 
obra. Um breve histórico é descrito no prefácio do trabalho 
onde pode ser apresentado o logotipo da empresa.

A introdução do video conta com o oferecimento da  
Empresa e com a inserção de 10s com a imagem do  
logotipo e a citação de uma frase institucional.

visibilidade para a Empresa de Engenharia e suas obras. 
Resultado da ação de marketing institucional

Logotipo



cASES como participar

Patrocínio global
Sua empresa viabilizará a produção de 10 cases por ano, independentemente da obra  
apresentada

Benefícios:
•	 Participação da empresa com um Membro no Conselho Editorial  

da Engenharia Compartilhada-Cases da Engenharia Brasileira (escolha dos cases)

•	 Empresa figura na home do Portal como Mantenedora a partir da assinatura do  
contrato, antes dos cases serem divulgados.

•	 Assinatura institucional da empresa como mantenedora, em todo material editorial  
produzido pelo Portal Engenharia Compartilhada durante o período contratado (mínimo 
de um ano).

•	 Aproveitamento de textos, imagens e vídeos já produzidos pela empresa

•	 Vídeo institucional da empresa

•	 Link para o site da empresa em todas as oportunidades de referencia

Sua empresa fazendo parte de um trabalho que irá 
marcar a história da Engenharia brasileira!

1

O Patrocinador global é um mantenedor  
do Portal com benefícios especiais.



Próximos projetos editoriais
curso de pré-moldados para investidores e gestores
18 assuntos fundamentais para o profissional que queira ampliar seus conhecimentos desse segmento  
promissor da Engenharia. Aprensetados em livros e videos de 20 min.

Portal Engenharia compartilhada em videos
Os 33 livros publicados no Portal, apresentados em videos. Um estimulante resumo do conteúdo para  
incentivo ao estudo. 

A Engenharia brasileira mostrando ao mundo sua 
qualidade e capacidade de inovação

Os patrocinadores têm prioridade para participar como apoiadores e com sugestões em 
todos os próximos projetos editoriais do Engenharia Compartilhada e serão sempre  
comunicados das iniciativas com antecedência, primazia e exclusividade.



APOIOS
InSTITucIOnAIS

míDIA

Associe sua marca ao Portal Engenharia compartilhada.

InSTITucIOnAIS

Revista RevistaRevista



Rua Joaquim Piza, 327 - São Paulo - SP - 01528-010
Tel: 11 3473-3103

atendimento@engenhariacompartilhada.com.br

www.EngEnhARIAcOmPARTILhADA.cOm.bR


