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• Sócio e fundador da Globaltec SA. 
• Graduado em Ciências da 

Computação. 
• Pós Graduado em Gestão 

Administrativa pela FGV. 
• PLD pela ESADE Business School

Barcelona-Espanha.
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De que lado você está? On ou off?







Anúncio Papa Bento XVI - 2005



Anúncio Papa Francisco - 2013
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Você conhece a importância do Big Data?











E

AGORA?

Qual é o volume de 

informações que 

você produz para as 

mídias digitais? 

Qual é o sentimento 
com suas ações na 
internet?

Qual a Melhor forma 

de utilizar a internet?





Ao contratar 
a Globaltec,você
está contratando...



Você está aqui
> Institucional

Conheça a GlobalTec

Desde 1997, nossa missão é ser 

referência em soluções que geram 

eficiência para o mercado da construção 

civil! Para isso, acreditamos na inovação 

e no relacionamento de parceria, como 

sendo fundamentais para o sucesso de 

nossos clientes.



• Promover a eficiência das empresas do segmento de construção, 

incorporação e imobiliária por meio de soluções e serviços.

Nossa Missão

• Ser referência em soluções que geram eficiência;

• Atuar no mercado internacional;

• Ser “O especialista” Best-of-breed no seu mercado de atuação, 

integrando com qualquer solução;

Nossa Visão

• Transparência nas relações internas e externas

• Busca constante de conhecimento

• Abertura ao novo

• Ser justo

• Promover: “É bom trabalhar aqui”

• Honrar o prometido

Nossos Valores

Você está aqui
> Institucional





Presente nos principais eventos de TI e do 

segmento de construção civil

• Globaltec busca parceiros para

incentivar e acelerar o crescimento

inteligente dos negócios para as

empresas em desenvolvimento no

Brazil Network Day.

• Globaltec patrocinou o maior evento

da habitação e construção civil em

Mato Grosso. Edificar – Feira de

Negócios da Habitação e Construção.

• A Globaltec e Grupo Next Brasil

promoveram no ultimo dia 09/05 um

encontro aos associados do Núcleo da

Construção Civil - ACIJ.

• Globaltec patrocinou o maior evento

da habitação e construção civil em

Mato Grosso. Edificar – Feira de

Negócios da Habitação e Construção.

• A Globaltec participa do principal

evento de ERP do Brasil. O ERP Summit

2017 aconteceu no último dia 25 de

Abril.

• A Globaltec e Sinduscon RN,

promoveram um encontro aos

associados com objetivo de

compreender as principais dores do

segmento na RN.

• Globaltec realiza 7 dias de

capacitação aos colaboradores com

objetivo de promover aos as

principais melhorias da nova versão

do ERP UAU/2017

• A Globaltec marca presença no 

Expomanagement, Maior Evento de 

Gestão da América Latina.

• O Empreiteiro reuniu  especialistas do 

Brasil e do exterior, para compartilhar 

experiências no workshopping e entre 

os especialistas selecionados o CEO da 

Globaltec, Marcelo Xavier

• Globaltec busca parceiros para

incentivar e acelerar o crescimento

inteligente dos negócios para as

empresas em desenvolvimento no

Brazil Network Day.

• Globaltec patrocinou o maior evento

da habitação e construção civil em

Mato Grosso. Edificar – Feira de

Negócios da Habitação e Construção.

• A Globaltec e Grupo Next Brasil

promoveram no ultimo dia 09/05 um

encontro aos associados do Núcleo da

Construção Civil - ACIJ.



No Brasil

+800

clientes

+3.000.000

usuários 

indiretos 

+36.000 

usuários 

diretos

Conectividade 

com soluções 

homologadas 



Crescimento





SOLUÇÃO DASHBOARD
UAU 

APROVAÇÃO

UAU 

CORPORATIVO

UAU 

CLIENTE

Inovações



Alguns de nossos clientes



Descubra como ter um bom posicionamento 

estratégico utilizando a tecnologia a seu 

favor!

Link para receber o material:

https://goo.gl/3sFsi7



Aplicações Práticas de Tecnologia

http://pano.autodesk.com/pano.html?mono=jpgs/dcaa5f76-2834-4930-92ab-5e140e4ec8ec


Aplicações Práticas de Tecnologia

Tesla – Carro sem Piloto

Maior Produtor Flores Mundo – Seleção robotizada

Plantas de Laboratório, Tomate produzindo há 7 

anos com 15 metros de rama

Criatividade: Drone Salva vidas, Drone Moto Boy, 

Drone Médico, Drone Vigilante

Muldanças de Conceitos: 
• Uberização, mudando conceito locomoção? E mais..!

• AirBNB, mudando conceito de moradia?

• Realidade Ampliada, mudando conceito de turismo!



Obrigado!
Siga nossos canais 

nas mídias Digitais: 

Globaltec.sa

Globaltec.sa

Globaltec.sa

Globaltec


