
Você sabia que apenas 50% das atividades planejadas em obras são concluídas de acordo com

a previsão? De acordo com a consultoria do BCG, essa porcentagem pode ser melhorada através da

digitalização e melhoria de processos nas obras.

30% do tempo dos trabalhadores é usado apenas para começar a trabalhar.

Os desafios que nossos clientes enfrentam são: Estimativas Incorretas, má execução, materiais e

ferramentas não disponíveis, conflito de espaço no local e má coordenação.

A boa notícia é que Hilti oferece uma solução que aborda todos esses desafios através da nossa

estratégia ISB.

A Produtividade como luxo na indústria de construção 

ISB

ISB – Integrated System Business / Sistema Integrado de Negócio

É uma estratégia que busca integrar, Servicios, softwares e

produtos. Profissionalizando nossa oferta e, assim, entregar uma

proposta de valor diferenciado para nossos clientes. Esta iniciativa

nasce de nossa estratégia global Champion 2020 onde buscamos

profissionalizar a proposta através da criação de valor de forma

sustentável com diferenciação e liderança.

O QUE É ISB?

QUAL É O BENEFÍCIO VISÍVEL PARA OS NOSSOS CLIENTES?

Estamos com nossos clientes desde a fase de engenharia até a construção – Manutenção.

Isso nos permite integrar as disciplinas de antemão e assim evitar trabalho em dobro.

Fazemos engenharia para o nosso cliente. Cotações, cálculos e desenhos, que se traduz em

economia de tempo e custos.

Com nossos serviços de pré-fabricação, entregamos material pronto para montagem, sem a

necessidade de investir tempo na preparação de material para instalação.

Nossos sistemas de instalação são até 10 vezes mais rápido em tempos do que uma solução

padrão.

Tudo acima e mais se traduz em até 25% redução em custos totais.

*Vídeo

Nosso Sistema 

VS Padrão

Serviços de 

Engenharia

Serviços de pré-

fabricação

*Vídeo*Vídeo*Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=-I4dIw6qAN8
https://youtu.be/cAY89Up0IN4
https://youtu.be/zUv9rg7itn0
https://youtu.be/ow1pxhuuB7I


Na indústria da construção, como também é visível em tudo, vemos com força crescente a necessidade de ter

serviços adaptados aos nossos clientes.

O crescimento anual da indústria de construção é de 3%, mas com uma dificuldade visível na modernização. Isso

tornou cada vez mais fora do lugar de gerar grandes investimentos para renovar o modo como eles são

renovados. Isto também é agravado pela necessidade de melhorar a sua eficiência combinada para evitar os

custos envolvidos no trabalho na obra.

Algumas vantagens são: tempos de construção mais curtos e menores riscos; melhor qualidade, custos

mais baixos, melhora o ambiente de trabalho e redução do impacto ambiental.

Serviço integral adaptado aos nossos clientes

PMO

PMO – Project Management Office / Oficina de

Gerenciamento de Projetos.

A Oficina de Gerenciamento de Projetos, é uma entidade

focada em grandes projetos para clientes de foco ISB cuja

missão é oferecer um serviço adaptado à necessidade do

cliente com os mais altos padrões de qualidade Hilti e

profissionais. Nossas principais aplicações são : suportes

elétricos, suportes para tubos, colchetes elevados, pavimentos

integrados, plataformas de acesso e sistemas de corta fogo.

O QUE É O PMO?

QUAL É O BENEFÍCIO VISÍVEL PARA OS NOSSOS CLIENTES?

Estamos com nossos clientes desde a fase de engenharia até a construção – Manutenção.

Propostas feitas sob medida com conselhos de engenheiros especializados.

Melhor tempo e qualidade de serviço.

Responsividade e entrega em tempo e forma, sendo participantes de uma fase inicial do projeto e integrando

mais disciplinas.

Um canal de comunicação e fornecedor para toda a fase do projeto, consolidando engenharia, material e pré-

fabricação. Entregando todos os benefícios e economias que a estratégia ISB implica.

• Rede de suporte de engenharia e suporte global “know how” que nos permite oferecer o mesmo nível de

serviço em todo o mundo.

•

*Vídeo

Nossos serviços:

• Kitting / Armado de Kits: Disp – CL/MX/BR

• Cutting / Cortado deTrilhos: Coming Soon!!

• Pre-Assembly / Pré-montados  – Coming Soon!!

• Cotação – Item: 2150593 – All Markets

• Engenharia de Cálculo – Item: 2150594 - All Markets

• Desenhos técnicos – Item: 2068233 - All Markets

• Treinamento para Instaladores: Coming Soon!!

• Serviços BIM – Coming Soon!!

Nossos Sistemas Modulares:

*Vídeo

https://youtu.be/3bCDz01wuJo
https://youtu.be/KGrM6Vpey-4


Os serviços geram maior engajamento e diferenciação.
O escritório de Gestão de Projetos PMO está trabalhando para ter mais e melhores serviços para a

profissionalização de nossas soluções, melhorar a produtividade de nossos clientes e nossa equipe de vendas.

Liderança através da diferenciação, inovando e profissionalizando nossa solução de ponta a ponta, tornando-se

um parceiro estratégico para nossos clientes.

Serviços integrais de PMO

Nossos serviços

Serviços de Engenharia

Serviços de pré-fabricação

Serviços em desenvolvimento para 2020

• Serviços BIM

• Serviços Modulares de Formação de Sistemas

•Cotação — Cobrança somente para 

pisos integrados ítem 2150593

Serviço de cálculo item

2150594

Serviço de desenho item

2068233

Descrição:

• é cobrado de acordo com o nível de detalhe 

exigido pelo cliente.

• Entrega: Temos 3 níveis de desenho

• Projeto (desenhos que saem de Profissionais) 

• Modelado 2D/3D (CAD / BIM)

• Planos detalhados de construção e 

montagem

Descrição:

• é cobrado de acordo com os 

nós/complexidade e o número de 

adversidades.

Entrega: Temos 2 relatórios:

Padrão — relatórios profissionais

Especial — soluções sob medida

Descrição:

• Rápido e confiável, reduz o tempo e o 

esforço para estimar os preços dos materiais 

com estimativas consistentes e 

transparentes suportadas com 

documentação profissional.

• Entrega:

• Lista de material com imagem da solução.

Pré-montados:

Montar e enviar os suportes prontos 

para serem montados.

Melhore sua eficiência de campo e deixe a montagem 

para nós

Evite a perda de peças ou erros de montagem.

Corte:

Nós cortamos os trilhos para o 

tamanho certo para o seu projeto.

Embalagem:

Cada Suporte vai em sua própria caixa 

com as peças exatas para montagem 

no local.

Evite o mão de obra especializado no local.

Maior segurança no local de trabalho eliminando 

deslizamentos de corte.
Melhor rastreamento de material evitando esgotar.

Economize tempo no trabalho separando itens



Serviços

Pré-fabricação

Serviços de corte personalizado, 

pré-montagem e criação de kits de 

sistema de suporte para que

economizar tempo e dinheiro em 

seus projetos

Instalar centenas e/ou milhares de sistemas de apoio para tubulações, HVAC e bandejas do cabo é um desafio grande! A 

maior parte do tempo é gasto classificando pequenos componentes, armazenando, transportando e cortando os trilhos de 

suporte na medida necessária e, em seguida, instalar tudo no local de trabalho.

Nossos serviços de pré-fabricação externos, realizados por especialistas em nossos Centros de Pré-fabricação, são 

projetados para enfrentar esses desafios, para melhorar sua produtividade, reduzindo os custos e o tempo de instalação, bem 

como para lhe dar os mais altos padrões de qualidade. 

A pré-montagem total de sistemas de suporte modular personalizados, a criação de kits com os componentes certos e o corte 

para medir os trilhos de suporte são os serviços de pré-fabricação que oferecemos para economizar dinheiro e tempo em seu 

Projeto.

www.hilti.group

Para mais informações, entre em contato com seu 

Representante de Vendas.

SERVIÇOS DE PRÉ-FABRICAÇÃO HILTI

Pré-montagem

Sistemas de suporte modular 

personalizados.

Criação de kits

Classificação de componentes 

por suporte.

Corte feito medida dos trilhos 

de suporte.

Corte

Faixas de corte feitas a medida 

Hilti.

Desbaste e galvanização de 

todas as arestas.

Menos riscos

HSE

Maior

qualidade de 

Instalação

Custos mais baixos

de Trabalho

Qualificado

Menores

Custos de 

armazenamento

Até 50% menos em tempos de instalação Até 20% menos desperdício de materiais

Benefícios

Impacto na produtividade: Impacto na produtividade: Impacto na produtividade:


