


Projetos sustentáveis podem mudar

O MUNDO

Nós podemos ajudar a concretizar o seu projeto



Plantando um novo conceito
Tornar a Sustentabilidade acessível para todos



Sobre nós
Um pouco de como nasceu esse negócio

A Seed Solution nasceu da ideia de plantar um
futuro mais justo e sustentável para nosso mundo.
Somos pessoas apaixonadas pelo que fazem e que
querem transformar o mundo num lugar mais
humano, em harmonia com a natureza e que seja
ao mesmo tempo eficiente, inovador e
regenerativo.

Contamos com uma equipe especializada em
projetos, obras sustentáveis, eficiência energética
e operação e manutenção predial.
Trabalhamos em rede com especialistas de
diversas áreas para entregar o melhor
resultado para você.
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Norma de Desempenho
Como é o processo de simulação atual



Como a Seed vai te ajudar
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Entendemos as barreiras e vamos supera-las junto com você

Dados Simulação Alternativas
Relatório

+

ART

Análise

Coleta Conferência

Execução

Sugestões e
Aprovação

Sugestões Confecção

Documentar

Etapas Fim!

Como é hoje?

► Fazem simulação para todos os
projetos?

► Quanto pagam pelo trabalho?
► Tempo médio de execução (start até

recebimento).
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Processo atual praticado pelo mercado:

Cliente



Andamento do projeto
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Como estão divididas as etapas na linha do tempo

Norma de Desempenho

INÍCIO

Seleção de ambientes 
+ Levantamento de 

dados

Estudo de 
Sombras

Geometria 3D 
do projeto

Simulação

Simulação de 
Alternativas

Celebração!

Emissão da ART

Relatório 
Técnico

FIM!

5 dias úteis

5 dias úteis



Desempenho Online
Processo de consultoria digital



O problema

Desde 2013 que todos os projetos residenciais
do Brasil devem atender a critérios de
desempenho mínimos estipulados pela NBR
15575. Dentre esses critérios, está a
comprovação do desempenho térmico e
lumínico da edificação.

Para isso, as construtoras precisam realizar
simulações computacionais

- Complexas, feitas de forma manual

- Caras, feitas por consultorias especializadas
que muitas vezes acabam pesando no
bolso da empresa

- Demoradas, que não trazem as
informações no tempo necessário de
desenvolvimento de projeto.

A solução

Criamos a Seed Desempenho Online,
plataforma que realiza as simulações de
forma automatizada

Executadas de forma rápida

Simples para o cliente

Mesma qualidade do processo
manual

Muito mais barato!



Processo digital
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Agilidade e personalização

Norma de Desempenho

onde e quando quiser

Gerencie seu projeto

Design intuitivo e leve Mobile friendly Compartilhamento



Processo digital
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Agilidade e personalização

Norma de Desempenho

Rapidez Simplicidade Acompanhe seu processo

...e SÓ

Preencha

1 formulário...



Processo digital
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Agilidade e personalização

Norma de Desempenho

Agilidade Parametrização Melhor solução

Crie padrões de tipologias construtivas e simule ainda mais 
rápido diferentes tipos de projeto

Padrão A Padrão B Padrão C



Processo digital
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Agilidade e personalização
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Relatório em 
tempo real ou 

baixe para ler 
depois

Praticidade Disponibilidade Compartilhamento de dados



Qualidade

Garanta o conforto 
ambiental necessário 
para os futuros 
moradores

Consultoria 
personalizada

Solicite consultoria 
especializada para 
os projetos mais 
complexos

Redução de tempo

Mesmo trabalho, 
muito mais rápido

Redução de custo

O quê? Economiza 
tempo E DINHEIRO?

Sim! E já reduziu ;) Estudo de massa

Para que esperar o 
projeto, se ele pode 
nascer atendido?

Flexibilidade

Acesse a plataforma 
de qualquer 
dispositivo

Soluções prévias

Simule seu projeto e 
também as suas 
soluções com 
facilidade

Readequação ZERO

Queremos reduzir a zero 
as readequações de 
projeto

Por que estamos fazendo isso?
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Aqui é a parte que te conquistamos :)



Solução prática
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Não vamos enrolar você, essa é a ideia!

+

+
+

+

Desenvolvimento

Testes e ajustes

Validação

Plantar o produto

Desenvolvimento de 
novas 
funcionalidades !

Contamos com 
vocês aqui

E sempre...
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Produto

Entre na plataforma online e 
preencha 1 formulário

Processo de simulação é 
feito na nuvem em tempo 

real

Relatório com resultados 
online! 

Diferenciais
✓ Processo automatizado, simples e fácil pro cliente

✓ Rapidez de entrega
✓ Mais barato que o método convencional

✓ Gestão dos resultados facilitada na plataforma
✓ Mesma qualidade do método convencional 

✓ Resultado para todas unidades do empreendimento



Para onde estamos caminhando
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O agora já é passado, pensamos no futuro

Fornecedores

Energias Renováveis

+

+

Sustentabilidade

Uso e Operação

Produção e Logística

Norma de Desempenho



Olivia Marques

• Engenheira civil e 
ambiental

• Experiencia em gestão de 
projetos colaborativos e 
ágeis

Bruno Scalet

• Engenheiro mecânico

• Realizou + de 200 simulações 
experiência na liderança de 
equipe de conforto e eficiência 
energética

Fundadores

Time

Francine Vaz

• Arquiteta e urbanista

• 9 anos de experiência 
com greenbuildings,
operação e manutenção e 
gestão de equipes



Atuamos com clientes de todos os portes em projetos sob medida. 

Clientes



Nossos contatos!

Bruno Scalet
bruno@seedsolution.com.br | (11) 99216-8009

Olivia Marques
olivia@seedsolution.com.br | (11) 96915-1841

Francine Vaz
francine@seedsolution.com.br | (21) 99889-3282

www.seedsolution.com.br

Nos encontre nas redes!

mailto:bruno@seedsolution.com.br
mailto:olivia@seedsolution.com.br
mailto:francine@seedsolution.com.br
http://www.seedsolution.com.br/
https://www.linkedin.com/in/brunoscalet/
https://www.linkedin.com/in/olivia-marques-69136b55/
https://www.facebook.com/seedconsultoria/
https://www.instagram.com/seedsolution/
https://www.linkedin.com/in/brunoscalet/



