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#PenseNasper

Sejam bem-vindos a Revolução da Tecnologia, estudos apontam
que as Construtoras buscam cada vez mais inovar e apresentar junto
aos seus empreendimentos soluções tecnológicas.

A Tecnologia é um diferencial competitivo para as Grandes
Contrutoras, estamos no melhor momento para implementar essas
soluções, no início da Revolução Tech, possibilitando um oceano azul
de possibilidades!

A Nasper surgiu da necessidade em descomplicar o uso da Tecnologia,
aproximando as pessoas e empresas das soluções, criando projetos
inovadores.

Somos Diferentes

A Revolução da Tecnologia
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#SomosNasper

Henrique Nunes
Co-founder & Diretor de Tecnologia 
- Engenheiro de Telecomunicações 

e Consultor de Tecnologia

Edivaldo Nascimento
Co-founder & Diretor de Negócios

- Auditor em Qualidade e 
Consultor de Negócios



Construtoras & Tecnologia
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#sustentabilidade

Construtoras que entregam 
empreendimentos com soluções 
tecnológicas, agregam ainda mais 
valor à sua marca, aliando tendência
& modernidade. 

#modernidade #economia #inovação



O Brasileiro tem muito interesse em Tecnologia!

Pesquisa: Como maximizar o potencial 
da smart home? - 2016 – Fonte: Consultoria GfK.

Em todo o mundo, 78% dos 
consumidores concordam que o 
Conceito de Casa Inteligente é 
extremamente atraente.

No Brasil o interesse chega à 89%!



Pesquisas indicam, o uso do Smartphone é 
indispensável em nosso dia-a-dia!

Pesquisa: Características gerais dos dominílios e 
dos moradores 2017 – IBGE.

86%

14%
Smartphone

Desktop/PC

As pessoas utilizam 
a Tecnologia a todo 
momento.

O Smartphone é um 
exemplo dessa 
mudança!



O Smartphone mudou nossas vidas!

Mudou a forma como 
nos comunicamos.

Mudou a forma como usamos
nosso dinheiro.

Mudou a forma como usamos
nos deslocamos.

Mudou a forma como nos 
divertimos.

O que mais poderá mudar ?
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Fechadura Digital (Via Aplicativo ou NFC)



Simplicidade & Confiança

nasper.com.br

500 Chaves 
Virtuais/NFC

Padrão Nacional

Usuários Ilimitados Relatórios

Compartilhamento
de chaves

App iOS e Android



O que é possível ?
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Clique na imagem para ver o vídeo!

Acessar a residência, sem tirar o 
Smartphone do bolso!

Clique na imagem para ver o vídeo!

Vai sair sem o Smartphone? Leve uma 
TAG, Pulseira ou até mesmo um anel NFC!

https://www.instagram.com/p/BmRV88QhV0l/?hl=pt-br&taken-by=nasper_br
https://www.instagram.com/p/BmRV88QhV0l/?hl=pt-br&taken-by=nasper_br
https://www.instagram.com/p/BlsgF-4lyWz/?hl=pt-br&taken-by=nasper_br
https://www.instagram.com/p/BlsgF-4lyWz/?hl=pt-br&taken-by=nasper_br
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Automação Sem Fios



Liberdade, Praticidade e Mobilidade

Dipositivos Ilimitados 
(iOS ou Android)

Personalização

Usuários Ilimitados Por ambiente/
Modular

Acesso Remoto

Backup na nuvem

nasper.com.br



O que é possível?
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Iluminação & Dimerização

Ar Condicionado

Áudio & Vídeo

• Projetor;
• TV’s & 
SmarTV’s; • Xbox One    

e 360;

• Eletrônicos IR

• Receiver’s;

• Home;

• AppleTV;

• DVD;

• Blu-ray;

+100
Persiana e Veneziana



São Paulo:

• Av. Paulista, 777, 15º Andar.

Santos:
• Av. Conselheiro Nébias, 756, 25º Andar.
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Showroom
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Vamos agendar uma 
demonstração ?

(11) 4765 - 4031 contato@nasper.com.br (11) 98930 - 8573




