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A Thesin Engenharia, apesar de ter sido fundada 
oficialmente apenas em 2017, ela já atuava de 
maneira mais tímida, enquanto testávamos e 
aprovávamos diversas metodologias de trabalho 
que trouxesse experiencia e inovação para a área 
de projetos de engenharia.

Após firmamos uma base sólida, começamos a 
construir o nome, com nossa experiência em 
diversos projetos de diversos seguimentos, 
conseguimos conglomerar soluções e 
metodologias de trabalho para cada tipo de 
cliente.

O nosso maior foco é sempre apresentar soluções 
seguras, econômicas e em tempo hábil. Com o 
uso de ferramentas disponíveis no mercado. E 
claro o uso da metodologia BIM.

Contamos com uma equipe multidisciplinar e que 
hoje encontra-se em núcleos de trabalho em 3 
grandes estados, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Paraná.

A equipe conta com engenheiros calculistas, 
projetistas e técnicos em edificações, todos com 
conhecimento na metodologia BIM.

A nossa sede se localiza no estado de São Paulo, e 
nossa dinâmica de trabalho permite que criemos 
núcleos e sub-sedes em diversos outros estados, 
pois estamos sempre capacitando e qualificando 
novos profissionais para atuar dentro das 
diretrizes da Thesin Engenharia. Focando em uma 
estrutura enxuta mas ao mesmo tempo de alto 
nível.

A Thesin Engenharia surgiu para unir experiência 
e tecnologia e entregar aquilo que estava sendo 
ignorado. A inovação.
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** Contamos com uma equipe grande de engenheiros civis 
Em São Paulo, Rio De Janeiro e Paraná



SERVIÇOS



Projetos de estrutura, elétrica, hidráulica, 
bombeiro, ar-condicionado e gás em plataforma 
BIM.

PROJETOS
COMPLEMENTARES

Assessoria técnica de obras e 
implementação de BIM em escritórios.

ASSESSORIA TÉCNICA

Compatibilização de projetos, extração de 
quantitativos e análise de interferências com apoio do 
Software BIM.

SERVIÇOS

ESTRUTURA
Especialistas em projeto estrutural, cálculo 
estrutural, análise de estruturas, inspeções e 
laudos.
Alvenaria estrutural, concreto armado, 
metálica, protendida e madeira

COMPATIBILIZAÇÃO 
DE PROJETOS

TELHADO
Projeto de telhado, metálica, madeira e etc.



DIFERENCIAIS



Profissionais com mais de 40 anos 

de experiência na área de cálculo 

e projetos unida a uma equipe 

jovem com profundo 

conhecimento em tecnologia e 

BIM.

Temos processos e um fluxograma 

de concepção de projetos claros, 

padronizados mas totalmente 

customizável para que se adapte a 

demanda de cada cliente.

Realidade Virtual, todos 

nossos projetos são feitos 

para serem visualizados em 

equipamentos e aplicativos 

imersivos de VR e AR.

Representação digital das 

características físicas e funcionais 

de uma edificação, que contém 

todas informações do ciclo de 

vida da construção, disponíveis 

em projeto.

Equipe Experiente e 
Qualificada

Realidade Virtual 
e Aumentada

BIM Processos



PLATAFORMAS
UTILIZADAS



PLATAFORMAS UTILIZADAS

Comunicação 

interna.

Compartilhamento 

de arquivos com 

toda equipe de 

obra, comunicação 

externa com obras 

de médio e grande 

porte.

QIBuilder e Eberick

software BIM para 

elaboração de 

projetos de 

engenharia e 

complementares, 

softwares

utilizados para 

compatibilização e 

modelagem de 

projetos.

Sistema completo

para 

desenvolvimento

de orçamento de 

obras, integrado

com os

quantitativos 

extraídos do BIM.

Softwares BIM para 

arquitetura e 

integração com 

softwares de 

orçamento.

Programas

utilizados para 

organização, 

criação e edição de 

armaduras e 

detalhamentos.

Kubity: Aplicativo

para visualizer 

projetos em AR E 

VR.

BIMx: Aplicativo

para visualizer 

projetos DWG e 

3D. 

Autodesk Viewer: 

Visualizador de 

projetos 3D e DWG 

para desktop.



CLIENTES
Prestamos serviços para diversas áreas, sempre prezando a economia, segurança, unindo 
experiência e tecnologia, proporcionando um novo conceito de projetos de engenharia.



Ponto de ônibus - Mobibrasil - São Paulo/SP 
Expansão garagem - Mobibrasil - Diadema/SP 
Valetas - Mobirasil - Diadema/SP 
Base para silo - Silcon - Sant. de Parnaíba/SP 
Galpão - Silcon - Sant. de Parnaíba / SP 
Reforço estrutural - Celta Brasil - Cotia/SP 
Reforço estrutural metálico - Lanxess
Reforço e expansão vestiarios - Bergamo 

PRINCIPAIS PROJETOS

INDUSTRIAL EMPREENDIMENTOS
Boulevard Bussiness Holambra – BBC Boulevard – Holambra/SP
Mirante do Portal - EPH - Cajamar/SP 
Grace Homes - EPH e B4You - Miami/FL 
Reserva da Seringueira - Abiatar - São Paulo/SP 
Residencial Vitápolis - ABvista - Itapevi/SP 
Stand e Empreendimento Multi Barueri - EPH - Barueri/SP 
Inova Residencial - Prestes Construtora - Apucarana/PR 

COMERCIAL E VAREJO
Center Raposo - B&B - Cotia/SP 
Galpão para Mecânica - DHI Sound - Cotia/SP 
Lojas (estrutura metálica) - Nike - 6 estados 
Posto de Gasolina - Carrefour - 6 estados 
Padaria – La Ville – Alphaville/SP
Sala Comercial – CVPAR – Edifício Malzone

RESIDENCIAL 

Residências de alto padrão no condomínio São Paulo II, Vintage, Terra 
Nobre, Rua Iaiá, Terras de Santa Cristina Gleba II, Granja Vianna II, 
Alphagranja.

Residência de altíssimo padrão no Jardim Europa e Chácara Flora. 

TELHADO
Basílica – Arautos do Evangelho - Caieiras/SP 
Basílica – Arautos do Evangelho - Cotia/SP 
Casa Altíssimo Padrão – Chácara Flora – São Paulo/SP
Estácion Central General Artigas – Montevidéu – Uruguai
Les Jardins Des Jardins – Empreendimento – São Paulo/SP
Paradise Hotel e Lazer – Hotel – Jarinú/SP
+20 projetos na fazenda Boa Vista Porto Feliz/SP

OUTROS

Totem Metálico – Stand Multi Barueri - Barueri/SP 

HOSPITALAR 
Projeto alvenaria e vedação– IGESP PRAIA 
GRANDE – Praia Grande/SP



Torre Jacarandá - Av. Marcos 

Penteado de Ulhôa 

Rodrigues, 939 - 8º andar -

Alphaville, Santana de 

Parnaíba - SP, 06460-040

CONTATO

SEDE

contato@thesinengenharia.com

E-MAIL

TELEFONE / WHATS APP
+55 11 9.3093-7088

+55 11 9.8573-1103


