


Já Pensou em Apresentar seus decorados de forma 
inovadora , com responsabilidade ambiental , 

FLexibilidade de instalação e personalização, tudo 
isso reduzindo custos?



Leve para seus clientes a 
experiência de interagir e 
visualizar seus empreendimentos 
de forma virtual, com infinitas 
possibilidades de aplicação no 
mercado de construção civil e 
arquitetura, desde decorados 
virtuais, maquetes interativas, 
entre outros.



Clique aqui e assista a uma demonstração 

REALIDADE VIRTUAL
(Virtual Reality)

Inove a experiência de visitar um decorado! 
Com o decorado virtual seus clientes podem 
caminhar dentro do empreendimento em tamanho 
real, interagir com objetos, personalizar acabamentos 
de acordo com o seu interesse e desfrutar da vista 
real do projeto, tudo com qualidade fotorrealista.

https://www.youtube.com/watch?v=Hqphr02L_g0


REALIDADE AUMENTADA
(augmented reality)

Leve o seu projeto no bolso e apresente em 
qualquer lugar seu empreendimento, desde as 
áreas externas até a planta humanizada!

C l i q u e  aq u i  e veja um exemplo
ou escaneie com seu 
celular ou tablet
para visualizar 
nossa galeria de ar

www.azuba.com.br/ar


custo Reduzido
Até 95% mais barato que os decorados 
tradicionais.

Agilidade
Antecipe suas vendas apresentando mais 
cedo o decorado.

Sustentabilidade
Reduza a geração de resíduos na 
construção e demolição do decorado.

Interatividade
Visualize e personalize a decoração em 
tempo real.

Mobilidade
Apresente seus empreendimentos em 
qualquer lugar.

benefícios



Conte com o pacote completo de serviços necessários para 
apresentar e divulgar seus empreendimentos:

Projeto de interiores

Equipamentos de última geração

Tour 360º

Vídeo

Website

Material gráfico



portfolio

empreendimentosclientes

Veja mais em nossas redes sociais:

https://www.linkedin.com/company/azuba-engenharia-e-design/
https://www.instagram.com/azuba_vr/
https://www.facebook.com/AzubaVR/
https://www.youtube.com/channel/UCjzn1XX5GLi7OAVjvHxRo0w/videos


Recebimento do projeto completo 
com detalhes de acabamento e 
briefIng do empreedimento

Fotos 360º 
para vista real 
do empreendimento

O empreendimento
já possui projeto

de interiores?
Não sim

Aplicação do projeto
em realidade virtual

Desenvolvimento
do projeto de
interiores

Recebimento
do projeto de

interiores

Desenvolvimento
do modelo 3D

Aplicação do projeto
em realidade aumentada

Projeto com 
planta humanizada?Não sim

Detalhes da localização 
e entornos (Ex: pontos de referência)
Juntamente com particularidades 
que são diferenciais do empreendimento 
(ex: instalações para smart city)Recebimento do projeto 

completo e briefIng 

Aprovação

Briefing

Aprovação

Desenvolvimento
do modelo 3D

Como
fazemos ?

VR | AR



Fale conosco

joel@azuba.com.br

+55 41 98852-2175

Av. Com. Franco, 1341 - Jardim Botânico, 
Curitiba - PR, 80215-090

w w w . a z u b a . c o m . b r

A  A Z U B A  é um estúdio especializado em criar soluções 
para visualização de projetos arquitetônicos unindo 
sustentabilidade, tecnologia de ponta e comunicação.

Fundada em 2016 em Curitiba, incubada e aprimorada em 
Cambridge - UK, tem o intuito de reduzir custo, tempo, 
resíduos e possibilitar a visualização de projetos localizados 
em qualquer lugar do mundo.

Com bagagem técnica e equipe qualificada, em 2019 passou a 
fazer parte do programa de aceleração do Sistema Fiep para 
definir e aperfeiçoar todos os aspectos de uma empresa 
inovadora de sucesso.

A  A Z U B A

mailto:joel@azuba.com.br
https://www.azuba.com.br



