


Ecossistema representa 13% do PIB Global,  
cerca de $ 11 trilhões de valor agregado e, ainda assim,  
o setor teve crescimento de produtividade insuficiente  
de 1% ao ano nas últimas duas décadas 

Principais motivos: tempo e custo excessivos  
da jornada de construção

Fonte: Bain & Company. 

Construção Civil é a maior 
indústria do mundo



Mercado em crescimento contínuo mas com grandes desafios

Custa mais  

Poderia gerar um potencial  
de economia de 27% a 35% 

através de melhores práticas

Demora mais  
que deveria 

61% dos projetos  
estão atrasados

Gera desperdício 
desnecessário  

de material 

25% dos materiais  
usados nos canteiros  

no Brasil são desperdiçados

70% do tempo do operário da Construção Civil é pouco produtivo e gera retrabalho,  
devido à falta de Planejamento e Integração entre os processos
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Fonte: McKinsey.

Desafio antigo dos últimos 30 anos: falta de tecnologia

Construção Civil é o 2º pior setor  
em termos de Digitalização



Ambar nasceu justamente  
com esse propósito

Tornar simples, digital e inteligente toda jornada  
construtiva 

Desde 2013, já entregamos soluções para mais  
de 600 mil unidades habitacionais com impacto direto  
na vida de 2,5 milhões de pessoas

CONSTRUINDO O SIMPLES



Elaboração do projeto, marketplace de Suprimentos, 
gestão de qualidade até controle de mão de obra

Componentes de hidráulica, elétrica, clima  
e sistemas de construção modular

Acreditamos que a evolução  
do setor passa pela “Produtização" 
e pela integração do Ecossistema  
com soluções digitais

INDUSTRIALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO

Jornada de construção inteligente 
Produtos e serviços que endereçam 

todas as dores e problemas 
do processo construtivo



Somos o sistema 
operacional da nova 
construção civil

Ajudamos construtoras e incorporadoras  
a entregar casas de forma mais eficiente e rápida  
por meio de soluções tecnológicas presentes  
durante toda a jornada construtiva, do projeto  
até a gestão e finalização da obra





SOLUCIONAMOS PROBLEMAS COM INOVAÇÃO

33 ANOS 
DE CANTEIROS

QUALIDADE  
QUE FALA

OFF-SITE 
LUCRATIVO

Cultura e histórico inovador 
que desenvolve produtos para resolver 

dores latentes do mercado

Reconhecida pela eficácia na concepção  
dos produtos, tem nos clientes  

sua principal propaganda

Redução significativa do custo 
total de construção e quantidade 

de mão de obra



menos mão de obra  
necessária40%

Solução Modular Polar  
pode reduzir custo total  
da obra em

Maior produtividade 
no canteiro de obra 

de resíduos  
de materiais 
gerados no  
ambiente

0%

-38KG

COMPONENTES  +  SISTEMAS

28%
despejados  

na atmosfera



ESTRUTURA PAINÉIS MODULARES

Compactação do ciclo de painéis,  
placas de Drywall, integração de instalações 
elétricas, hidráulicas e sanitárias em uma: 

ÚNICA FASE 
UM NOVO CICLO ÚNICO DE OBRA  

5 em 1

100%  
PAINÉIS DE VEDAÇÃO 

módulos padrão de 1,20m  
montam uma unidade de 60m2  

em 2 horas

1
2

3
BIM & VDC 

INSTALAÇÕES  
COMPATIBILIZADAS 

sistemas de instalações  
embarcado

OFF-SITE  
CONSTRUCTION & GESTÃO  

DE CICLO DE VIDA 

encaixe rápido em espera às outras 
camadas de fechamento: placas, 

revestimentos e acabamentos



APLICAÇÃO

CONVENCIONAL

MATÉRIA-PRIMA 100% 85%

21 dias

= =

5 dias

5 ciclos 
elétrica, hidráulica, 

sanitário, frame, placas 
e acabamentos

1 ciclo 
Panelização  

+ Instalação Plug and Play

1 UH 1 UH 

SAVING

50%

65% 
 redução  

em tempo 

- 4 ciclos 

1 PAVIMENTO 
= 9 UH

C
ic

lo
 d

e 
O

br
a 

M
ob

iliz
aç

ão

1 PAVIMENTO 
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15%

COMPARATIVO DE PROPOSTA DE VALOR PAREDES

*Referência de 1 UH de 26m2 = 15 painéis



COMPARATIVO DE PROPOSTA DE VALOR DO PRODUTO 

redução 
do tempo  

de execução 
em152  HORAS 

21 DIAS 

PAINEL MODULAR PAVIMENTO 250M2  
( 9UH - ROCONTEC)

Instalador  
Drywall

Eletricista

Hidrossanitário

Instalador Drywall

PAUSA 

PAUSA 

PAUSA 

Reduz mobilização  
de canteiro, pausas 
executivas, geração 
de lixo e caçambasInstalador Drywall

DRYWALL CONVENCIONAL PAVIMENTO 250M2 
(9UH - ROCONTEC)

Hidrossanitário

Eletricista

Eletricista

56  HORAS 
6 DIAS 

60%



50%

MUITO MAIS 
SEGURO

REDUÇÃO DO  
CUSTO TOTAL  

DA OBRA

Mais rápido e barato  
que o tradicional

MENOS 
MÃO DE OBRA

Máximo de redução de mão de obra 
direta e indireta garantida

ZERO 
DESPERDÍCIO

Eliminação total de resíduos de materiais 
no ambiente e sem desperdício 

de materiais e insumos 

70%
Exige menos esforço 
físico e mental do montador

-



COMPONENTES



33  
PATENTES

NOSSOS COMPONENTES 
Uma linha completa para todas  
as instalações e sistemas construtivos COMPONENTES



Multifix 

Emenda Trilho DIN

Caixa 4x2 DW 12,5

Caixa 4x4 DW 12,5

FAMÍLIA  
DW

Os suportes comportam  
outros produtos Polar  
ex: Caixa de Ar

COMPONENTES



AUXILIARES NO PROCESSO 
Preparo laje - Kit Pulmão

Curva 90

Luva

Peça para 
fundo de viga

Peça para laje

Pulmão  
para cabos

COMPONENTES



PAREDE MODULAR



Estudo de paredes  
padrão banheiro

Ralo Ambar em 
processo de ajustes 
para inclusão no 
produto

PMG

PAREDE MODULAR

PAREDE HIDRÁULICA BANHEIRO 
A Verticalização das instalações Hidrossanitárias



Módulo  
lavatório

Módulo bacia 
horizontal com  

caixa de descarga 
ou caixa de 

descarga embutida

Ralo horizontal 
com saída box  
e lateral com 

única captação

Passagem 
shaft

PM Sanca Pronta

PAREDE MODULAR

MODULAR BAN 
Saindo do forno



Ralo horizontal 
com saída box  
e lateral com 

única captação

Painel de Parede  
que substitiu uma 

parede de banheiros  
ou cozinhas. 

As instalações são 
100% verticalizadas  

e todas as instalações 
passam dentro  

da parede

PAREDE MODULAR

SUPER BAN SINGLE 
Saindo do forno

Passagem 
shaft



Painel de Parede 
que substitiu uma 

parede entre 
banheiros ou 

cozinhas. 

As instalações são 
100% verticalizadas 

e todas as 
instalações passam 
dentro da parede

Passagem 
shaft

PAREDE MODULAR

SUPER BAN DOUBLE 
Saindo do forno

Ralo horizontal 
com saída box  
e lateral com 

única captação



Pavimento Tipo

UH  Final 04 - Prototipo

1 UH 
= 

16 peças + 2 PH 
=  

12 SKU

PAREDE MODULAR

CASE EM PRODUÇÃO 
Emccamp Penha 30 - 600 UH  
Start aplicação Abril 22  



cozinha

banheiro

área de 
serviço

sala

quarto 

* Estudo com área 
aproximada de 45m2 

* Medida frontal 
aproximada 5,50m

34 módulos

10 SKU 
padrao

PAREDE MODULAR

02

PAREDES MODULARES 
Pacaembu Proposta Disruptiva



1 quarto Studio

PAREDE MODULAR

PAREDES  
MODULARES 
Pacaembu Proposta Disruptiva 
Possibilidade de layout flexivel ( supressão de paredes)



APLICAÇÃO

CONVENCIONAL

MATÉRIA-PRIMA 100% 85%

21 dias

= =

5 dias

5 ciclos 
elétrica, hidráulica, 

sanitário, frame, placas 
e acabamentos

1 ciclo 
Panelização  

+ Instalação Plug and Play

1 UH 1 UH 

SAVING

50%

65% 
 redução  

em tempo 

- 4 ciclos 

= 4 UH

C
ic

lo
 d

e 
O

br
a 

M
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aç
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= 4 UH

D
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15%

COMPARATIVO DE PROPOSTA DE VALOR PAREDES

*Referência de 1 UH de 45m2 = 30 painéis







CRIAMOS MÓDULOS INTELIGENTES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

15 ANOS 
DE CONSTRUÇÃO

100%  
EFICAZ

ROI 
GARANTIDO

Experiência comprovada 
por mais de 74 construtoras 

em mais de 42 cidades brasileiras

Qualidade validada em quase  
80 mil casas e 3 mil torres com 

elétrica ou hidráulica SmartPods

Soluções off-site que reduzem  
18% dos custos da obra  
em 30% menos tempo



Kit Chicote PEX 
Água 
Entre as várias combinações customizadas  
que agregam inteligência à obra, a Smart Pods 
oferece a mais variada linha de módulos para 
Chuveiro do mercado da construção. Podendo  
ser compostos por sistemas de PVC, PPR, CPVC, 
PEX, Cobre e composição mista de sistemas, 
 os módulos oferecem, além da padronização  
na instalação, o ganho real de produtividade  
da mão de obra contratada. São Indicados  
para qualquer tipo de obra, pois podem tanto  
ter estrutura metálica modular para instalação  
em Drywall, Steel Frame e Shafts específicos, 
como não ter a estrutura, possibilitando  
a aplicação embutida em alvenaria.

PRODUTOS DE PRATELEIRA E SOB MEDIDA PARA CADA OBRA



Existe um jeito mais 
Smart de construir 

Os módulos consistem em estruturas metálicas  fabricadas 
em light steel frame, customizadas conforme  projeto,  

que suportam e organizam a tubulação 

Toda a instalação hidráulica é embutida na parede,  
inclusive o esgoto, o que reduz o tempo e o custo da  obra, 

por meio de uma execução simples e rápida 

O projeto pode contemplar o sistema de água quente  
e  fria, esgoto, caixa de descarga, lavatório e kit chuveiro  

 já instalados, e pode ser aplicada em qualquer tipo  
de banheiro, cozinha ou área de serviço

MÓDULO PAREDE HIDRÁULICA

PRODUTOS DE PRATELEIRA E SOB MEDIDA PARA CADA OBRA



PRODUTOS DE PRATELEIRA E SOB MEDIDA PARA CADA OBRA

Módulo 
Parede  
Hidráulica 
Módulos sob demanda que reduzem  
o prazo de instalação e mão de obra  
em mais de 80% 

Um modulo Shaft de banheiro completo 
é instalado em apenas 15 minutos 

Esgoto, Aguas Pluviais, água quente  
e fria, registros e guias e montantes 
Drywall



PAREDE 
HIDRÁULICA

Utiliza um ralo de parede  
dentro do shaft e saída horizontal   
para de esgoto de bacia 
 
Pode eliminar também o forro  
de  gesso para abrigar as inst alações 

Inspeções e ajustes são realizadas  
dentro do próprio apartamento

VELOCIDADE 

MÁXIMA

MAIS PRODUTIVIDADE  
E ECONOMIA, SEM  
FUROS NA LAJE

Diminui o tempo de instalação,  
reduz a necessidade de  profissionais 

especializados no canteiro de obras e elimina  
desperdícios de materiais 

 
Mais segurança, garantia e uma redução 

expressiva de custos de pós-venda

VELOCIDADE DE  
IMPLANTAÇÃO 

E MAIS ECONOMIA



Smart Pods Full 
O sistema mais moderno em fornecimento  
 de instalações hidráulicas off-site, consiste  
no fornecimento de todas as  instalações 
hidráulicas em módulos pré-montados,  
cortados, testados e identificados 

Fornecidos para instalações de água quente  
e fria, gás, incêndio, contendo todos os  
materiais  necessários para as inst alações,  
com t ubos,  conexões, válvulas e registros, 
medidores e fixações

MÓDULO PAREDE HIDRÁULICA

PRODUTOS DE PRATELEIRA E SOB MEDIDA PARA CADA OBRA



PRODUTOS DE PRATELEIRA E SOB MEDIDA PARA CADA OBRA

PAINÉIS SHAFT TAMPAS DE INSPEÇÃO CARENAGENS MOLDADAS CARENAGENS DOBRADAS

Feitos de poliestireno  
de alto impacto, garantem 
maior proteção e melhor  
acabamento às instalações  

hidráulicas

Proteção extra que permite 
fácil e rápido acesso 
às instalações dentro  

do shaft, além de melhorar 
o acabamento

Também de poliestireno, 
são extremamente resistentes 
e são aplicadas na área externa 

da alvenaria para eficaz 
manutenção

Podem ou não contar 
com aplicação de UV, 

são igualmente duradouras  
e eficazes no acesso rápido 

às instalações



CUSTO 
CONTROLADO

ENCAIXE  
PERFEITO

Instalações de baixa qualidade 
são responsáveis por 50% de aumento 

no custo do pós-venda de uma obra

Padronizamos e testamos 100% 
de todas as peças que compõem 

os módulos de elétrica e hidráulica

AJUDAMOS A ECONOMIZAR TEMPO, DINHEIRO E ESFORÇO

ZERO  
DESPERDÍCIO

Modelo tradicional artesanal, 
gera em média 30% de resíduos  

no ambiente



50%

-$

PROJETO 
E PLANEJAMENTO

REDUÇÃO DO  
CUSTO TOTAL  
DA OBRA

Mais rápido e  
mais barato  
que o tradicional

Queda de 30% nos gastos, 
incluindo Suprimentos  
& Logística

PÓS 
VENDA

Pós-venda cinco vezes mais eficaz 
com relação a rapidez no atendimento 

e menor gasto com manutenção

CONTRATOS 
DE INSTALAÇÕES 

RENTÁVEIS

Potencial geral de até 48% de otimização 
de recursos de tempo, mão de obra 

e dinheiro resultam em alta fidelização

5x



Instalações 
são bem MAI$  
do que parecem

As instalações são como o sistema 
circulatório de um empreendimento. 
Quando vão mal comprometem o resultado 
do projeto como um todo 

Por isso, criamos soluções hidráulicas  
e elétricas prontas para instalação na obra 

São sistemas de engenharia tecnicamente 
avançados, que saem prontos da nossa 
fábrica para serem conectados na obra  
com agilidade e total garantia







19 ANOS 
DE CREDIBILIDADE

100%  
SEGURA

ROI 
GARANTIDO

Experiência comprovada 
por mais de 2.500 clientes 

em 4 continentes do planeta

Infraestrutura digital 
sólida com mais de 25 milhões 

de dados armazenados

Excelência na qualidade 
e eficácia dos produtos 

para os de 350 mil usuários

SOMOS LÍDERES EM SOLUÇÕES DIGITAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL



PROJETISTA CONSTRUTOR EMPREITEIRO TRABALHADOR

PRODUTOS PARA CADA NECESSIDADE DO MERCADO

gerenciamento  
e compartilhamento  

de arquivos  
em tempo real

recursos completos  
de colaboração 

e compatibilização 
para BIM

cotações de compras 
que conecta online  

construtoras 
a fornecedores

monitoramento 
digital de documentação 

e acesso de trabalhadores 
em obra

gestão e controle 
de qualidade das  

etapas de construção  
no canteiro de obra

coleta e armazenamento 
de dados via simplesmente 

a inspeção de qualidade 
diária da obra





ORGANIZAÇÃO DE DADOS ON-LINE COM SEGURANÇA E EFICÁCIA

INFRA 
CONFIÁVEL

CONTROLE 

TOTAL 
VIEW 
PROFUNDO

Colaboração e coordenação  
on-line de projetos

Controle de versionamento  
de arquivos

Visualização, markups  
e comentários



MÓDULOS

CHAMADO 

OBRAS
Criação de chamados imediatos, 

elaboração de relatórios e visualização  
completa com status

Criação de atas de reuniões 
para registro e acompanhamento 

de todas as tratativas

QR 
CODE

Controle da distribuição de cópias 
físicas do projeto, com rastreamento 

de identidade do usuário

CÓDIGO QR 
EM TODOS OS  
DOCUMENTOS

Leitura por smartphone, tablet, 
sistema ou lista de distribuição  

e garantida do trabalho sempre  
nas versões mais recentes

ATAS 
REUNIÃO



MÓDULOS + FUNCIONALIDADES

AVALIAÇÃO 
PROJETISTA

Categorização de projetistas 
com nota de avaliação, ranking 
e dashboard de performance

CAIXA 
POSTAL

Ferramenta interna de envio 
e recebimento de mensagens com assunto  

e destinatários específicos

Layout que facilita a visualização e exploração das pastas 
 

Configuração de múltiplas disciplinas em diversas obras 
  

Recurso de obra modelo para parametrizar novas estruturas 

Padronização de nomenclatura por projeto 

Controle de revisões automáticas 

Medidor de espaço consumido por obra, disciplina e geral 
 

Sistema não aceita diretórios compactados – arquivos sem vínculo 

E-mail para copiadora com link 

Visualizador e comparativo de arquivos (.dwg ou .dwf) 

Opções de cores de visualização 

Ferramenta de medição e marcação

SEGURANÇA 
DE MENSAGENS 
DENTRO DO APP

MAIS RÁPIDO COM  
UPLOAD TURBO 

50%



PRINTS DEMO DA TECNOLOGIA EM UTILIZAÇÃO

Layout user-friendly, funcional, objetivo e intuitivo QR code 
para rastreio 

de visualização

Dashboards 
de chamados 

e relatórios





OFERECE AMBIENTE ÚNICO E RESCURSOS DE ALTA TECNOLOGIA

NUVEM 
DE PROJETOS

TRANSPARÊNCIA 

DE DADOS 
COMPATIBILIZAÇÃO 

INTELIGENTE

Centraliza informações 
de projetos em nuvem on-line

Relacionamento e fluxo de informações 
natural e transparente entre construtora e projetista

Registro de ação e workflow que reduz 
riscos na geração e gestão de dados



ALL-IN 

ONE
Tudo em um ambiente único 

que não precisa de mais nenhuma outra 
tecnologia de colaboração

FÁCIL 
SETUP

Curva de aprendizagem rápida 
com fluxo de informações idêntico 

ao de Autodoc Projetos

VIEW E MARKUP 

2D E 3D

Visualização de diretórios  
2D e 3D que permite diversificar 
os modelos de projetos criados

Sincronização autônoma 
e cópia dos arquivos para dispositivo  

conectado em rede



UPDATE 
CONSTANTE

TECHS 
INTEGRADAS

Integração 100% com Forge  
ou OpenBIM™ garante compatibilidade  

de projetos criados

Plugin RVT e plugin Navis 
contemplados no software

Tudo em um ambiente único 
que não precisa de mais nenhuma outra 

tecnologia de colaboração

Área de obsoletos diferenciada 
e indicação de projetos BIM



PRINTS DEMO DA PLATAFORMA EM UTILIZAÇÃO

Viewer 3D de projeto dentro do software Grid de 
visualização

Menu de  
ocorrências





MARKETPLACE QUE CONECTA SUPRIMENTOS COM O CANTEIRO

MARKET 
PLACE

BIG 
DATA 

MACHINE 
LEARNING

Comparativo de Compras utilizado  
em mais de 500 canteiros 

de obras de 92 cidades brasileiras

Por mês são cotados em média 
R$ 15 milhões em materiais 

para construção dentro da plataforma

Oferta de fornecedores é criada 
de acordo com o perfil do negócio, 

região de atuação e volume de aquisição



CUSTO 
MENOR

Redução média no custo de aquisição  
de materiais

MAIS 
BASE

Aumento relevante na quantidade 
de fornecedores analisados

Gestão de cotações e compras 
através de relatórios/históricos 

e otimização do processo 
com sua base de fornecedores

12% 110%
COTAÇÕES FEITA 

NA METADE DO  
TEMPO USUAL



GANHOS 

REAIS COTAÇÕES

Aumentamos a média de cotações 
do mercado que é de 2-3 para:Horas semanais economizadas 

em padronização, disparo, prospecção, 
cobrança e equalização 

16h

+
3-6

500k A 1.2Mi 
DE SAVING POR 

EMPREENDIMENTO





AJUDAMOS A ECONOMIZAR TEMPO E DINHEIRO DE FORMA SEGURA

R$ 30 BILHÕES 
EM PROCESSOS TRABALHISTAS

ATRASO  
QUE CUSTA CARO

DADOS 
INSEGUROS

Montante pago por empresas 
em 2020 no Brasil, em decorrência 
de quase 2 milhões de processos

Média de 2 trabalhadores por dia 
barrados na entrada da obra significa 
mais demora e menos lucratividade 

Burocracia na organização da documentação 
fiscal e de colaboradores, gera lentidão  

e fragiliza a obra



1 2

-$

ACESSO 
CONTROLADO

REDUÇÃO  
DE PASSIVO  
TRABALHISTA

Comprovação da entrada 
de trabalhadores em obra 

com dados de identificação 
e permanência

Segurança jurídica de que 
somente trabalha no canteiro  

de obra, profissionais regularizados 
e autorizados

DOCS 
ORGANIZADOS

Fast Track é a ferramenta que permite consultar  
os documentos de qualquer colaborador  
em obra, agilizando e facilitando acesso  

ao canteiro de obras

GERENCIAMENTO  
DE DOCUMENTOS 

EM UM CLICK

Tecnologia de Inteligência 
Artificial garante a validade e veracidade  

de documentos de forma instantânea, 
e salva banco de dados para futuras obras



3 4

%

PRODUTIVIDADE 

GARANTIDA

MENSURAÇÃO 
DE PERFORMANCE 
EM OBRA

Acompanhamento constante 
da quantidade de trabalhadores 

em obra versus a demanda necessária, 
que garante o cumprimento das metas

Mapeamento de cada trabalhador 
que entra no canteiro com filtro 

de presença e tempo de permanência 
nas áreas de construção

FÁCIL DE USAR 
E NUNCA PARA 
DE FUNCIONAR

Catracas físicas possuem backup individual  
e não dependem de rede para funcionar,  

além de suportar intempéries  
climáticas

PRODUTIVIDADE 

CONTÍNUA
Conexão interrupta mesmo com eventual  
queda de internet, garante a computação  

de dados off-line nas catracas 
independentes



TEASER DEMO DOS PRINTS DA VERSÃO MOBILE OBRA

Login do aplicativo Status de acesso de trabalhadores Dashboard de mão de obra Report de documentação



Abas de controle geral Lista de colaboradores bloqueados Lista de documentos bloqueados Mapa de trabalhadores

TEASER DEMO DOS PRINTS DA VERSÃO MOBILE FORNECEDORES



MODELOS DE CATRACAS FÍSICAS INTELIGENTES

A Catraca Física Basic foi desenvolvida para 
facilitar o controle de acesso aos canteiros 

de obra com integração ao sistema e 
aplicativos GD4, como a Catraca Virtual 

e uso do crachá com chip RFID 

Além da facilidade no controle de acesso,  
a Catraca Física Basic  apresenta excelente 
relação custo-benefício pois não necessita 

de nenhuma adaptação para funcionar

A Catraca Física Pro disponibiliza todos  
os recursos disponíveis na versão Basic, 
com a inclusão da entrada via Biometria, 
deixando assim opcional o uso dos crachás 

Já o lançamento recente é a Catraca com 
Reconhecimento Facial que permite o 
acesso sem necessidade de cartão com 
RFID e impressão digital, basta olhar 
e o sistema libera ou não o acesso





GARANTE QUALIDADE NA GESTÃO DAS ETAPAS DA OBRA

TEMPO 

REAL
CONTRATOS 
SIMPLES

RANKING 
GLOBAL

Gestão de qualidade integrada  
de todas as obras em tempo real

Simplificação dos contratos de empreiteiros 
e redução do tempo de fechamento das medições

Ranking global de fornecedores com visão 
de prazo e qualidade das entregas



APLICAÇÕES
Que otimizam recursos e aumentam 

a gestão de qualidade

PLANO 
DE ATIVIDADES

Programação de Atividades de forma ágil,  
com atribuição de metas com datas  

e Responsáveis (Empreiteiros)

5

Redução no tempo de consolidação 
das informações com uma comunicação 

mais eficiente entre Sede e Obras

Visualização amigável para gestão  
das atividades por status  

de Execução e Qualidade

1º



MEDIÇÃO 
CONTÍNUA

Medição de itens de forma ágil,  
com visualização por contrato e emissão  

de boletins de medição

Verificação de Qualidade com apontamento  
de Não Conformidades e Re-inspeções,  

inclusão de fotos, etiquetas e observações

APONTAMENTO 
PRODUÇÃO

Visualização das atividades programadas  
de forma intuitiva, com informações  
da data, local, status de execução  

e qualidade

QUALIDADE 

FVS
ANÁLISE 
DADOS

Análise parametrizada de dados através  
da Gestão à Vista, visualizações de indicadores 

em dashboards interativos



PRINTS DEMO DAS FEATURES SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO 

Visualização e registro das atividades  
de obra em tempo real

Emissão de Relatórios de Qualidade em formato PDF,  
com informações de Não Conformidades e Re-inspeções por local e atividade

Tela de Gestão à vista 
para controle instantâneo



Possibilidade de quebra das FVSs em sublocais  
para maior flexibilidade e nível de detalhamento

Análise do Avanço Físico e Qualidade integrados

Sub-local 1

Sub-local 2

Sub-local 3

Sub-local 4

Análise e aprovação 
no ato pelo aplicativo

PRINTS DEMO DAS FEATURES SOFTWARE EM UTILIZAÇÃO 





SISTEMA OPERACIONAL


