
SERVIÇOS INDUSTRIAIS - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO

Fornecemos à sua equipe de projeto assistência no local para 
avaliar a qualidade dos componentes, otimizar as atividades de 
instalação e preparar a documentação necessária. Além disso, 
asseguramos que a qualidade da fabricação e construção seja 
adequada ao propósito e de acordo com as diretrizes atuais de 
energia, meio ambiente e economia, permitindo um progresso 
tranquilo e eficiente do projeto. 

 
Aumentar a transparência e a qualidade 
geral em seu canteiro de obras

Durante toda a fase de construção, nossos inspetores 
independentes estão no local para observar e registrar a 
evolução diária de novos projetos de construção ou de 
grandes projetos de manutenção e reforma. Mantemos um 
registro completo do progresso geral, marcos importantes e 
questões desafiadoras. 

O aumento da transparência e rastreabilidade decorrente 
de nossa documentação detalhada permite que você 
acompanhe facilmente os processos do projeto, a fim de 
realizar correções de direção para evitar excessos de custos e 
economizar recursos.

IDENTIFIQUE OS RISCOS DO PROJETO COM A 
SUPERVISÃO DO LOCAL DURANTE A CONSTRUÇÃO

A nossa experiência - o seu benefício

Com anos de experiência em muitas áreas de 
especialização e a nossa rede global de especialistas, 
somos capazes de oferecer múltiplos serviços 
complementares para projetos de construção, 
montagem, modificação e remodelação. Além de 
inspecionar materiais e equipamentos, asseguramos 
que os requisitos de saúde e segurança sejam 
atendidos no local. 

Benefícios à sua empresa
 
Ao longo de toda a fase de construção, os nossos 
especialistas o ajudam:
 � Melhore e garanta a segurança com a identificação precoce 
de riscos. 

 � Resolva problemas e gargalos rapidamente.
 � Fique dentro do cronograma para evitar custos resultantes 
de prazos não cumpridos.

 � Cumpra elevados padrões de qualidade e segurança, através 
de uma documentação detalhada e avaliação individual com 
sugestões específicas de melhoria.

www.tuv.com

Supervisionar e coordenar a construção de instalações industriais é um trabalho complexo.
Os supervisores têm que considerar vários aspectos diferentes, incluindo a qualidade do 
material, segurança no local, questões de conformidade e prazos.
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Nossos auditores independentes auxiliam na identificação de 
riscos ao projeto em relação aos prazos de entrega, cronograma 
e qualidade em geral. Fornecemos documentação essencial para 
cada ativo através de um monitoramento abrangente durante as 
fases de entrega, instalação e comissionamento. 

Os nossos especialistas não só o ajudam a manter os custos sob 
controle, a cumprir os padrões de conformidade e a coordenar 
os contratantes, como também avaliam situações individuais e 
sugerem estratégias específicas de melhoria. 
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Aumente a garantia de qualidade com a supervisão abrangente do canteiro de obras

Sobre a TÜV Rheinland

A TÜV Rheinland é líder mundial em serviços de inspeção independente, fundada em 1872. Nossos especialistas inspecionam 
equipamentos técnicos, produtos e serviços, supervisionam projetos e ajudam a moldar processos para empresas. 
 
Desde 2006, a TÜV Rheinland é membro do Pacto Global das Nações Unidas para promover a sustentabilidade e combater a 
corrupção.

TÜV Rheinland Serviços Industriais
info@br.tuv.com 
www.tuv.com

Nossos serviços abrangentes de inspeção de site oferecem 
ferramentas para garantir que seu projeto seja concluído dentro 
do prazo e atenda a padrões de alta qualidade. 

Desde testes de materiais e coordenação de construção até ao 
planejamento de tarefas complexas e ao estabelecimento de 
medidas de segurança no trabalho, damos-lhe apoio em todas 
as fases do seu projeto. Seja nosso parceiro para garantir a 
qualidade e aumentar o controle de qualidade no seu canteiro 
de obras!
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