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Quem somos 

BRSIG é uma empresa de Gestão de Informações de apoio às 
áreas de engenharia e utilidade pública através de soluções de 
dados georeferenciados.  
 
São mais de 15 anos de experiência na União Européia agora 
expandindo sua atuação também na América Latina com base 
fixa no Brasil, em São Paulo. 
 
Através de softwares e consultoria, ferramentas de informação 
geográfica são utilizadas como apoios de gestão e controles em 
diversos segmentos de indústria, dentre eles, Administração 
Pública, Concessionárias de Serviços Públicos e Privados. 
 

Missão 
Otimizar e simplificar  a gestão e controle  
administrativos a partir de soluções de 
informações georeferenciadas. 
 
Visão 
Oferecer soluções de negócio que facilitem 
e reduzam perdas nos processos 
administrativos e adaptadas a realidade 
cultural  de processos de cada diferente 
tipo de realização. 
 
Valores 
•Contribuir com soluções que ajudem na 
preservação do meio ambiente e dos 
recursos naturais. 
•Transparência na informação. 
•Uso de soluções de alta tecnologia.  
•Profissionais e parceiros experientes. 
•Sentir a contribuição no processo e 
eficiência de cada cliente. 
•Crescer como consequência do sucesso e 
satisfação de cada um dos clientes. 
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Produtos e Soluções 

Cadastro e Gestão de Redes de Utilidades  
(Água, Saneamento, Telefonia, Energia, Gás, Dados) 

Soluções de Mobilidade Urbana 

Gestão Integrada de IPTU / ITR através de 
Mapeamento Territorial por Geolocalização 

Consultoria Especializada 
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Descrição do Produto 

Cadastro e Gestão de Redes de Utilidades  
(Água, Saneamento, Telefonia, Energia, Gás, Dados) 

 
• Solução WEB, escalável, para gestão e cadastro de redes de infraestruturas. O 
sistema se integra a outras base de dados do cliente e pode ser atualizado on line 
através de browser no local onde a obra estiver sendo realizada.  
 
• Com o aparecimento das agências reguladoras do setor, todos os operadores vão 
ter de utilizar este tipo de tecnologia para poder cumprir algumas das obrigações de 
informação ao regulador. 
 

• O fato das aplicações da BRSIG usarem tecnologia web e serem desenvolvidas sobre  
tecnologia open source, permite uma fácil escalabilidade, sem grande aumento de 
custo. O software se adapta à necessidade do usuário - e não o usuário à limitação do 
software. 
 
• A possibilidade de não ter limite de usuários permite a horizontalização da sua 
utilização.  
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Descrição do Produto 

Cadastro e Gestão de Redes de Utilidades  
(Água, Saneamento, Telefonia, Energia, Gás, Dados) 
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Descrição do Produto 

Gestão Integrada de IPTU / ITR e delimitação de 
Zoneamento de Áreas através de Mapeamento 
Territorial por Geolocalização 

 
• Solução WEB, escalável, para gestão de IPTU / ITR, delimitação de zoneamento de 
áreas e inclusão de dados . 
 
• A aplicação permite gerir um banco de dados com todo o tipo de informação: 
alfanumérica, vetorial, imagens etc. 
 
• A possibilidade de não ter limite de usuários permite a horizontalização da sua 
utilização. 

 
• Racionalização da Gestão, aumento de produtividade e diminuição de custos de 
exploração e manutenção. 
 
• Solução vendida como produto ou como SaaS (Software as a Service) 
 

 



Descrição do Produto 

Gestão Integrada de IPTU / ITR e delimitação de 
Zoneamento de Áreas através de Mapeamento 
Territorial por Geolocalização 

 
• Possibilidade de agrupamento/desmembramento de lotes. 
 
• Indicação de matrículas atingidas por desapropriações e 
obras. 
 
• Mapeamento e detecção automática de aumento de área 
do bem tributável, facilitando a gestão e cobrança dos 
tributos. 
 
• Delimitação de Zoneamento de Áreas. 
 
• Dados e mapas técnicos vistos em camadas. 
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Descrição do Produto 

Soluções de Mobilidade Urbana 

Consultoria Especializada 

Projetos desenvolvidos sob demanda e de acordo com necessidades específicas.  
Período mínimo de cada projeto é de 3 meses, sendo que o valor hora nestes  

casos, incluindo mão de obra qualificada e tecnologia específica, pode ser  
reduzido em razão do volume de trabalho. 

A BRSIG está desenvolvendo aplicativo para a gestão inteligente das 
chamadas “zonas azuis” que permitirá o pagamento do uso da vaga através 

de celular. Uma mensagem avisará o usuário quando o tempo estiver 
expirando e a recarga será possível para evitar a aplicação de multa.  
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Tel.(11) 96429-0199 


