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Segmento Soluções Descrição

Moveleiro Documentação técnica

Detalhamento técnico do projeto executivo com todas 
as informações necessárias para a execução do produto 
por qualquer indústria moveleira, incluindo moldes e 
matéria-prima.

Moveleiro Consultoria em materiais para 
design moveleiro

Realização de pesquisa e desenvolvimento de móveis 
exclusivos para cada cliente.

Moveleiro Consultoria em processo produtivo 
de design moveleiro

Viabilizar a produção seriada de um novo produto dentro 
da indústria.

Moveleiro Físico-mecânico moveleiro

Realização de ensaios laboratoriais utilizando as normas:                                         
ABNT NBR 13962 - Cadeiras de escritórios;   ABNT NBR 
13666 - Mesas de escritórios; ABNT NBR 14006 -  Cadeiras 
e mesas para conjunto aluno individual.   

Moveleiro Implantação de novas máquinas e 
métodos de produção

Ampliação do setor fabril com implantação de rotinas, 
layout de produção, análises operacionais e métodos 
de produção.

Moveleiro Desenvolvimento de pesquisa de 
referência para setor moveleiro

Desenvolvimento de pesquisa de tendências, influências 
comerciais, comportamentais e aplicações de novos 
materiais, protótipos e mockups.

Moveleiro
Implantação de sistemas de 
gerenciamento de produção 
moveleira

Inserir sistemas de gerenciamento de produção via 
análise operacional e softwares.

Tecnologia e 
Informação

Desenvolvimento de soluções em 
software e redes de computador

Desenvolvimento e a utilização apropriada de sistemas 
e ferramentas, orientando sobre a adoção de novas 
tecnologias e melhoramento da performance de suas 
aplicações. Resultados: Sugestões de softwares de acordo 
com a realidade do cliente, aplicativos e sites na Internet 
e/ou dispositivos móveis.

Química Desenvolvimento de formulações Pesquisa para desenvolvimento de novas formulações de 
produtos da área química, exceto farmoquímica.

Solda Inspeção e ensaios  não destrutivos 
- soldagem

Realização de ensaios de ultrassom, partículas magnéticas 
e líquido penetrante em juntas soldadas.

Caldeira Inspeção de caldeiras Realização de inspeção de caldeiras e vasos de pressão.

Calibração Calibração - Pressão Realização de ensaios laboratoriais de calibração de 
equipamentos de medida pressão.

Calibração Calibração - Massa Ensaios laboratoriais de calibração de massa – balanças.
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