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Informação de Imprensa Janeiro de 2019 

Master Builders Solutions® lança ferramenta de planejamento 
digital para a indústria da construção 

 Ferramenta define com facilidade os cenários, aplicações e condições do 
projeto 

 Oferece relatório personalizado com soluções, objetos BIM e 
documentação do produto 

 Disponível a qualquer hora, em qualquer lugar 
 

Com a Ferramenta de Planejamento Online, a Master Builders Solution® BASF 

desenvolveu forma inovadora de especificação que ajuda, não somente os 

profissionais de construção a encontrarem as soluções corretas para seus projetos 

com rapidez e facilidade, mas também ajusta a flexibilidade de alteração nos 

requisitos do projeto, além de fornecer informações cruciais em cada passo do 

processo de planejamento do projeto. A Ferramenta de Planejamento Online está 

disponível nos idiomas locais em mais de dez países europeus, além do inglês. 

“A ferramenta já tem sido usada com sucesso em aplicações práticas”, afirma 

Elisabeth Casas Bolivar, gerente de projeto e responsável pelo desenvolvimento do 

conceito da Ferramenta de Planejamento Online na BASF. “Na Espanha, por 

exemplo, diversas empresas de engenharia já usam a ferramenta há algum tempo, 

e na Itália, Polônia e Alemanha a Ferramenta de Planejamento Online hoje dá 
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suporte à etapa de design dos projetos de infraestrutura no setor de gestão hídrica”. 

Informações detalhadas, personalizadas em qualquer lugar 

Planilhas técnicas, documentos de especificação, atestados de desempenho, 

certificados, objetos BIM, assim como, quando disponível, projetos de referência 

relevantes e vídeos de aplicação complementam os dados. Com um único clique, 

é possível solicitar informações de preço do produto e aplicação. Além disso, o 

relatório do projeto é compilado e imediatamente disponibilizado para download. 

Casas Bolivar explica que o retorno dos usuários tem sido positivo: “Nossos clientes 

elogiam o processo direto de download da documentação específica do projeto e 

da informação de preço que eles solicitam”, exemplifica. 

A Ferramenta de Planejamento Online é gratuita e pode ser usada a qualquer hora, 

em PCs, dispositivos móveis como tablets ou smartphones. O relatório do projeto 

pode ser acessado sempre que necessário e alterado rapidamente, para refletir 

qualquer nova exigência que surja. 

Mais informações: www.online.planning.tool.basf.com e blog.master-builders-

solutions.basf.com 

Sobre a Divisão de Químicos para Construção 

A divisão de Químicos para Construção oferece soluções químicas avançadas sob a marca Master 

Builders Solutions para construções, manutenção, reparos e renovação de estruturas. A marca 

possui mais de 100 anos de experiência na indústria de construção. Nosso portfólio abrangente 

engloba aditivos para concreto, aditivos para cimento, soluções químicas para construções 

subterrâneas, sistemas de impermeabilização, selantes, sistemas de reparo e proteção de concreto, 

grautes de desempenho, sistemas de pisos, sistemas para fixação de azulejos, sistemas de controle 

e expansão de juntas e soluções para proteção de madeiras.  

Os quase 6.500 colaboradores da divisão de Químicos para Construção formam uma comunidade 

global de especialistas em construção. Para resolver desafios específicos de construção de nossos 

clientes, desde a concepção até a conclusão de um projeto, utilizamos nosso conhecimento 

especializado, expertise regional e a experiência adquirida em inúmeros projetos de construções 

em todo o mundo. Aproveitamos as tecnologias globais da BASF e nosso profundo conhecimento 

das necessidades locais de construção para desenvolver inovações que ajudem a tornar nossos 

clientes mais bem-sucedidos e impulsionem a construção sustentável. 

A divisão opera sites de produção e escritórios de vendas em mais de 60 países e atingiu vendas 

de cerca de € 2,4 bilhões em 2017. Maiores informações podem ser encontradas no site: 

www.master-builders-solutions.basf.com.br 
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Sobre a BASF 

Na BASF criamos química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 115 mil 

colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 6 segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Care e Soluções para Agricultura. A 

BASF registrou vendas de € 60 bilhões em 2017. As ações da BASF são comercializadas no 

mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (BAS). Para mais informações, 

acesse: www.basf.com. 
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