
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

Cadastre Ativos IP com Quem 

Entende do Assunto 

   
 

 

Conte com a GlobalCad para levantar seus ativos de  

iluminação pública em campo. 

A GlobalCad tem ampla experiência no levantamento de ativos em campo. Veja, abaixo, as vantagens que                      

o serviço traz para Prefeituras e Consórcios de Prefeituras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Obtenha o Inventário Completo de 

Cada Poste de Iluminação 

A GlobalCad georeferencia, 

fotografa e registra mais de 40 

características de cada poste de 

iluminação. O resultado é a 

obtenção de dados para uma 

gestão de qualidade.   

 

 

Aumente e Eficiência da 

Ronda 

Com um parque IP inteiramente 

georeferenciado, os técnicos 

responsáveis pela ronda só 

precisam registrar a coordenada 

GPS dos pontos com problema.  

Permita que o CallCenter Localize 

Todos os Pontos Reclamados 

O levantamento de ativos IP 

fornece ao CallCenter um mapa 

completo do parque IP, permitindo 

que os atendentes localizem, com 

precisão, os postes reclamados 

pelos munícipes. 

 

 
Otimize o Trabalho da Empreiteira 

Enviando-lhe Dados Importantes 

A empreiteira responsável pela 

manutenção dos ativos de IP 

trabalha de maneira mais 

eficiente quando recebe as 

características do ponto de 

iluminação a atender.  

 

Obtenha um Emplaquetamento 

Diferenciado 

A GlobalCad trabalha com 

plaquetas especiais, com 

caracteres identificáveis em 

condições de baixa luminosidade 

e código de barras, facilitando a 

identificação em campo.                     

 

Reduza o Risco de Multas e 

Cobranças Retroativas 

Manter um cadastro atualizado 

reduz o risco de futuras multas e 

cobranças retroativas por parte da 

concessionária de energia elétrica.  

 

Obtenha uma Possível Redução 

na Conta de Iluminação 

O levantamento dos ativos de 

iluminação pública pode revelar 

que, em realidade, a conta de IP 

da prefeitura deveria ser 

consideravelmente menor, 

gerando economia para a 

administração pública. 

 

Colete a Informação Necessária 

para uma Gestão Diferenciada 

O produto-final do serviço de 

levantamento de ativos de 

iluminação em campo contém os 

insumos necessários para uma 

primorosa gestão do parque IP. 

O resultado é uma maior 

satisfação da população. 

 

Receba o Cadastro em Mapas e 

Outros Formatos Conhecidos 

Receba o resultado do 

levantamento de ativos de 

iluminação em mapas interativos, 

junto com fotos e características 

de cada item. Receba-os também 

em formatos populares, como 

Microsoft® Excel e Adobe® PDF. 

 

alguns dos nossos clientes 

 

 

Para Prefeituras 

 



   
 

 

 

Conheça os players do Mercado de 

levantamento de ativos IP 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre em contato pelos canais abaixo e solicite 

uma apresentação: 

Leandro Magalhães Site:  www.globalcad.com.br   

(31) 99982-9546 Vendas:  globalcad@globalcad.com.br 

 

Todos os direitos reservados. © 2012-2015 GlobalCad 

 

 

“O cadastramento em campo dos pontos de iluminação feito 

pela GlobalCad nos impressionou pela qualidade. Além disso, 

ele nos permitiu otimizar o trabalho da empreiteira e do 

callcenter, gerando benefícios tangíveis para os cidadãos.”  

– Darly Alves, Secrt. de Obras, Gov.Valadares/MG 

 

CallCenter 
 

 Recebe as reclamações dos 

munícipes e as registra no 

GlobalCad Energy. 

 

 

Software de  

Aferição 
 

 Permite que a prefeitura faça aferição dos 

serviços da Empreiteira e do CallCenter. 

 Encaminha as reclamações do CallCenter 

para a Empreiteira. 

 Informa se a Empreiteira está atendendo às 

reclamações e se o está fazendo no prazo. 

 

Empreiteira 
 

 Efetua a manutenção em 

campo do parque IP e  

registra os serviços no 

GlobalCad Energy. 

 

 
Prefeitura 

 

 Utiliza os insumos do levantamento        

de ativos para realizar uma gestão        

das atividades de manutenção do     

parque de iluminação pública.  

“O levantamento de ativos de iluminação pública realizado pela 

GlobalCad nos forneceu os insumos que precisávamos para 

aprimorar a gestão do parque IP e, consequentemente, 

melhorar a satisfação do munícipe com a administração.”  

– Roberto Franco, Secrt. de Obras, Paraopeba/MG 

 

Concessionária 
 

 Atualiza a conta de iluminação dos municípios. 

 Fornece energia elétrica para alimentar o 

parque IP da Prefeitura. 

Serviço de 
Levantamento 

 

 Efetua o levantamento de 

ativos de iluminação em 

campo e os entrega à 

Prefeitura. 

 Utiliza o GlobalCad Energy 

para realizar os serviços e 

extrair os relatórios-finais de 

entrega. 

 

 

Energy 
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