
A mais completa gama de soluções integradas
em manufatura para as indústrias



Consultoria em processos, custos e gestão 
industrial

Softwares CAD/CAM/CAE/CAV/PDM/ERP

Máquinas-ferramenta novas e usadas

Treinamentos e serviços em manufatura, 
projetos e engenharia



Inovação

Experiência

Proximidade

Presença

Componentes de medição e presset para 
máquinas-ferramenta

Morsas de precisão, sistemas de fixação 
zero-point, bases e mesas para quarto eixo

Sistemas de comunicação para máquinas 
CNC



A mais completa
e integrada solução de

para as indústrias.

Rep. Regional Exclusivo - Interior SP

Há mais de 30 anos praticando indústria 4.0!



CAM
Usinagem, corte a fio, 

corte de chapa
5

CAD
Desenvolvimento de Projeto

Moldes
Corte e

Conformação

PDM
Gestão da Informação

TOOLING

CAE
Análise de Elementos Finitos

ERP
Gestão Industrial



Sistemas de Medição

Componentes de medição para 
máquinas-ferramentas

(Presseter, apalpador, Laser, 
Receptor..) 

Máquinas de medição para produção em 
série (eixo, disco de freio, detecção de 

rachaduras..)

Bancada de testes para a indústria 
automobilística e para a hidráulica



Opções de Configuração

RS232

USB

ETHERNETBLUETHOOTH

ONLINE

WIFI

Equipamentos de transmissão e comunicação de dados e 
programas para máquinas CNC utilizando qualquer porta, 

em qualquer comando, local ou servidor (DNC).
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Máquinas
➢ CNC e Convencional
➢ Diversos fabricantes
➢ Novas e Usadas

• Centros de usinagem horizontal, vertical, portal, high Speed, grafiteira
• Tornos verticais e horizontais, com/sem ferramenta acionada
• Eletroerosão penetração de médio e grande porte
• Marcadora e gravadora de bancada
• Retífica cilíndrica universal, plana tangencial e Blanchard
• Geradora e chanfradora de engrenagens retas e cônicas helicoidal
• Injetoras e sopradoras de plástico 
• Corte a laser fibra óptica, hibrida
• Solda e gravação a laser
• Guilhotina hidráulica oscilante e basculante
• Dobradeira hidráulica, prensa hidráulica metaleira
• Retíficas plana tangencial CNC e de portal
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Sistemas de Fixação



Consultoria, Treinamentos e Serviços
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•Gestão industrial e cadeia de 
operações

•Gestão de processos e aumento de 
produtividade

•Gestão de custos e formação de preços

Consultoria 
em gestão

•Softwares CAD/CAM, tecnologia e CNC

•Gestão de materiais, produção e 
operações

•Treinamentos operacionais

Treinamentos

• Engenharia (projetos, análises, 
orçamentos)

• Manufatura (processos, 
fornecedores, pós processadores)

Serviços



LOCALIZE EM:

www.movidaconsultoria.com

movida_manufatura

comercial@movidaconsultoria.com

Obrigado!

Movida Soluções em Manufatura

Matheus Arruda - (19) 99172-8307

Thiago Cardoso - (19) 99160-4865

Antônio Carlos - (19) 99601-5303

http://www.movidaconsultoria.com/

