“Parceria cuja missão é desenvolver treinamentos que simulem os ambientes indutriais
sem expor os treinandos ao risco, aumentando a eficácia e reduzindo os custos”.

O que a Solvia pode fazer por você?
Nossas soluções SolviBiz , SolvInvest e SolvEngage são aplicadas quando:
✓ Os resultados do seu negócio ou projeto estão aquém do esperado e uma revitalização é necessária.
✓ Um plano de crescimento para seu negócio foi definido e o sucesso requer uma mudança cultural e de performance na sua organização.
✓ Você investiu ou gostaria de investir no que parece ser um bom negócio ou projeto, mas os caminhos ainda não estão claros.

• SolviBiz - Guia usado na avaliação de negócios e projetos que permite a identificação de oportunidades de inovação que propiciem um crescimento lucrativo
sustentável.
• SolvInvest - Guia usado na avaliação de investimentos, no processo de aquisição e venda de participação acionária, ativos tangíveis e intangíveis, no
estabelecimento de parcerias, “joint-ventures” e outras associações comerciais.
• SolvEngage - Guia para a definição do engajamento da Solvia ao desafio do cliente, que pode ser de consultoria, gestão interina e até mesmo parceria.
Conheça no nosso site (www.solvia.com.br) os casos de sucesso nos seguintes segmentos :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energia – petróleo, gás, biocombustíveis, solar fotovoltaica
Indústria de bens de capital – sistemas de tratamento de água
Varejo – e-commerce
Serviços financeiros
Serviços de alimentação
Educação
www.solvia.com.br

ALGUNS DOS NOSSOS
CLIENTES

Quem somos
A VRMonkey é referência nacional no desenvolvimento
de experiências em Realidade Virtual, Aumentada e
Mista. Desenvolvemos soluções personalizadas para que
as marcas dos nossos clientes se destaquem frente aos
seus concorrentes e gerem engajamento.

PROJETOS

PRÊMIOS

REALIDADE AUMENTADA
7 PROJETOS

13

REALIDADE VIRTUAL
33 PROJETOS

www.vrmonkey.com.br

contato@vrmonkey.com.br

Nosso Time
Equipe altamente capacitada e
comprometida com a qualidade do projeto
e satisfação dos clientes

www.vrmonkey.com.br

contato@vrmonkey.com.br

Nossos serviços
Foco em Realidade Virtual, Aumentada e Mista!
Um serviço profissional altamente qualificado com um toque criativo.

www.vrmonkey.com.br

contato@vrmonkey.com.br

Treinamento Industrial
Simulação de ambientes de trabalhos reais
Tarefas como procedimentos operacionais padrão e situações de emergência podem ser praticadas com segurança sem interromper as
operações diárias. O desempenho dessas tarefas é registrado e rastreado, dando aos gerentes de treinamento e operações - assim como
aos profissionais de RH – uma visão da eficácia dos programas de treinamento e da competência do trabalhador.

www.vrmonkey.com.br

Módulo Pré-Contruído

Módulo Customizado

Considerando complexidade baixa,
equipamentos e treinamentos padrão
da indústria.

Considerando complexidade alta,
equipamentos customizados de acordo
com necessidade do cliente.

contato@vrmonkey.com.br

RHODIA
Treinamento de Abertura de Linha
Criação de um ambiente em realidade virtual (RV) que simula o treinamento de abertura de linha utilizando
atualmente no processo de instrução dos colaborades que lidam com equipamentos de alta-pressão e alto
risco.
Através de comandos simples e uma interface natural ao usuário, é possível fazer todos os processos de
colocação de EPIs assim como interagir com equipamentos para efetuar todo o processo de maneira correta.
Um relatório das atividades é gerada logo após ao término do treinamento.

Utiliza Oculus de Realidade Virtual
com 6 graus de liberdade

www.vrmonkey.com.br
www.akop.co

Possibilidade de
acompanhamento do
treinamento através de TV ou
monitores

Vídeo demonstração

contato@vrmonkey.com.br
Alexandre I. Kopelevitch
– contato@akop.co

ARTERIS
Treinamento em 9 diferentes cenas de Recapeamento de Estrada
Criação de um ambiente em realidade virtual (RV) que permite a simulação de diferentes cenários nos quais o
colaborador presencia atividades efetuadas de maneiras errôneas e também atua como “spotter”, ativamente
evitando grandes acidentes.
Todo o desenvolvimento da experiência foi feito através da interação conjunta do time de Segurança, Saúde e
Meio-Ambiente da Arteris, afim de abordar os temas mais relevantes e recorrentes.

Utiliza Oculus de Realidade Virtual
com 6 graus de liberdade

www.vrmonkey.com.br
www.akop.co

Possibilidade de
acompanhamento do
treinamento através de TV ou
monitores

contato@vrmonkey.com.br
Alexandre I. Kopelevitch
– contato@akop.co

VOTORANTIM
Uma espiada no futuro da empresa

Para comemorar os 100 anos da fundação da empresa foi desenvolvido uma experiência em Realidade
Virtual (RV) que permite com que os colaboradores visualizem o que deve ser o futuro da empresa dentro
de 20 anos.
Através de captação 360o e de tecnicas de edição de video criamos uma experiência de um dia de gerente
da fábrica de Santa Helena em 2040. Através do acompanhamento de uma assistente virtual, Voti, e com
aprimoramentos de Realidade Aumentada, o Gerente visita diversas localidades da fábrica e lida com
problemas do dia de um gerente do futuro.

Utiliza Oculus de Realidade Virtual
com 3 graus de liberdade

www.vrmonkey.com.br
www.akop.co

Mais de 600 Expectadores
em 2 dias de evento.

Vídeo demonstração

contato@vrmonkey.com.br
Alexandre I. Kopelevitch
– contato@akop.co

GERDAU
Acompanhamento do processo de criação do Vergalhão GG50

Visitação virtual na fábrica da Gerdau de Araçariguama, uma das
responsáveis pela produção do Vergalhão GG50. Através de um video 360o
acompanhamos o processo de fabricação desde a entrada do tarugo até o
carregamento dos vergalhões nos caminhões.

Utiliza Oculus de Realidade Virtual
com 3 graus de liberdade

www.vrmonkey.com.br
www.akop.co

Mais de 10.000
visualizações no YouTube

Vídeo demonstração

contato@vrmonkey.com.br
Alexandre I. Kopelevitch
– contato@akop.co

KLABIN
Visitação Virtual para Unidade Puma

Através de uma série de vídeos 360°, técnicas de edição com criação e gravação 3D criamos dois vídeos que
permitem os usuários conhecerem duas grandes estruturas de Unidade Puma, a Secadora de papel e a
Caldeira de Recuperação.
Desenvolvemos um roteiro junto dos especialistas da empresa, compreendendo cada passo e função dos
equipamentos e estruturas da fábrica, criando um vídeo síntese do processo com menos de 5 minutos
sintetizando atividades altamente técnicas, mas com um linguagem amigável.

Utiliza Oculus de Realidade Virtual
com 3 graus de liberdade

www.vrmonkey.com.br
www.akop.co

Exibição simultânea para mais
de 200 convidados nos
auditórios da Klabin

Vídeo demonstração

contato@vrmonkey.com.br
Alexandre I. Kopelevitch
– contato@akop.co

Trabalho em Local Confinado – NR33
Experiência em Realidade Virtual totalmente Interativa

Treinamento de alto-risco desenvolvido de maneira totalmente segura através da utilização das tecnologias
de Realidade Virtual. Utilizando os controles de movimentos naturais, o colaborador interage com o mundo
ao seu redor para efetuar as tarefas necessárias para estar apto a trabalhar em locais confinados.
Desenvolvido em parceria com Engenheiros de Segurança renomados, o processo segue um roteiro instrutivo
e interativo que reforça o aprendizado, além de permitir a inserção de situações de risco sem colocar o
colaborador em perigo real.

Utiliza Oculus de Realidade Virtual
com 6 graus de liberdade

www.vrmonkey.com.br
www.akop.co

Possibilidade de
acompanhamento do
treinamento através de TV ou
monitores

Vídeo demonstração

contato@vrmonkey.com.br
Alexandre I. Kopelevitch
– contato@akop.co

Entre em contato
Em caso de alguma dúvida não deixe de entrar em contato!

Endereço
Avenida Professor Lineu Prestes, 2242. Sala 301.
Cidade Universitária – CEP: 05508-000
São Paulo, SP

Fone, e-Mail e Site
(11) 3039-8389
contato@vrmonkey.com.br
www.vrmonkey.com.br

