
Conheça nossas soluções completas 
para automação de pesagem, 
carregamento e descarregamento 
em ambientes rodoviários, ferroviários 
e portuários, alfandegados ou não.

Automatizar para gerar valor: 
esse é o nosso Conceitto



Nossos serviços

Informações automatizadas sem atuação 
humana É compatível com diversos 
equipamentos e possui regras de 
funcionamento dinâmicas, garantindo 
aderência a qualquer operação de pesagem. 
Também pode ser utilizado para pesagens 
com operador e roda em ambiente web.

Tecnologia avançada de IA que atua na 
validação de unidades de estoque 
automatizada, registros de carregamento de 
barcaças, leitura de faces e dispositivos, 
confirmação de recebimento de materiais e 
muito mais.

Software versátil que possui integração 
com diversos equipamentos para acesso de 
veículos ou pessoas. Possibilita gerenciar o 
acionamento de cancelas, catracas, 
torniquetes, fechaduras eletrônicas, entre 
outros. Integração com diversos sistemas 
de RH.

Solução para o acompanhamento online do 
carregamento de navios. Possibilita 
administração simultânea de várias balanças; 
gerenciamento de carga/descarga de navios, 
com controle por porão e gráficos de 
evolução de carga; controle e pesagem de 
trombas de vagões ferroviários.

Software com funções de gerenciamento 
para armazéns de produtos acabados, 
almoxarifados e centros de distribuição. 
Integrado com soluções de controle de 
produção e inteligência artificial, realiza o 
gerenciamento do embarque e 
armazenamento de produtos e materiais.

Desenvolvemos sistemas totalmente 
adaptáveis e customizados às inúmeras 
necessidades que seu negócio possa 
apresentar. Com isso, buscamos diminuir 
ao máximo seus custos operacionais.

Automação de pesagem

Inteligência Artificial

Controle de Acesso

Sistemas de carregamento

Sistemas Customizáveis

Controle de Estoques 
e Movimentações



A Conceitto Industrial

A Conceitto Industrial é uma empresa de tecnologia 100% brasileira, 
presente em todo o território nacional.

Atuamos nas mais diversas áreas da Indústria, como usinas, 
mineradoras, terminais de grãos, frigoríficos, entre outros.

Nossas soluções são personalizadas para as necessidades de sua 
empresa e oferecem durabilidade excepcional e manutenção 
simples e descomplicada.

Automatizar para gerar valor: esse é o nosso Conceitto.



Veja o que entregamos a Uisa 
em apenas 6 meses!

Em apenas seis meses, foi possível automatizar toda a unidade de empacotamento 
da usina, utilizando o sistema WMC totalmente integrado ao SAP!

A integração total das soluções está trazendo mais controle e eficiência nas 
operações, além de confiabilidade e agilidade em todas as etapas do processo.

Para a UISA, a transformação da energia é inovação. 
E inovação é com a Conceitto.

Veja como a UISA, uma das maiores 
biorrefinarias do mundo, está utilizando as 
aplicações da Conceitto e da SAP para 
implementar seu projeto de transformação

Entre em contato conosco:

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=fkFEA2WuClA
https://web.whatsapp.com/send?phone=+555131810930&text=Ol%C3%A1,%20estou%20entrando%20em%20contato%20via%20site.%20Gostaria%20de%20saber%20sobre%E2%80%A6
https://www.conceitto.ind.br
https://www.facebook.com/Conceitto.industrial
https://www.linkedin.com/company/conceittoindustrial
https://www.instagram.com/conceittoindustrial/

