
WEBDUTOS 
 

Qualidade em software 



Apresentação 

• Criado para gerenciar eletronicamente a Matriz de 

Treinamentos de um empreendimento. 

 

• O TREINAWEB constitui ferramenta importante para 

controlar requisitos de treinamento desde o ciclo de 

contratação até o desligamento de funcionários. 

 

• Veja a seguir algumas características 



CARACTERÍSTICAS  



Controle de requisitos 

•   Com o TREINAWEB é possível controlar os requisitos 
para candidatos antes da contratação.  

 

• O objetivo é diminuir o ciclo de  

• tempo necessário para efetivação. 

 
 

 

 

•      



Indicadores 

•     Muitos empreendimentos precisam demonstrar 
índice de treinamento muito altos. 
 

• Com o TREINAWEB todos os treinamentos 
realizados são contabilizados e armazenados em 
banco de dados otimizando-se sensívelmente os 
indicadores de treinamento. 
 
O TREINAWEB foi projetado para que não se  
deixe de contabilizar uma única hora  
de treinamento. 

 



Integração 

• TREINAWEB possibilita a integração entre setores 
em tempo real monitorando todos os 
treinamentos realizados e cruzando informações 
entre setores como RH e Segurança 
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Facilidade de uso 

 

 

•      

• O TREINAWEB  

• foi criado levando 

• em conta as  
necessidades de  

• cada empreendimento  
e tem excelente curva de aprendizado. 

•  
É fácil de operar e de se obter os indicadores 
necessários para gestão integrada de 

treinamentos. 
 



Recursos 
- Diversos relatórios de saída como: 

- Treinamentos realizados por mês 

- Horas de treinamento realizados por mês, por 
cargos, por empresas, por setores, etc 

- Treinamentos pendentes 

- Necessidades de  
treinamento por  
função, por  
funcionário, por  
setor, etc 

 
 

•      



Recursos 
- Forte integração com  

- Excel ® permite  
exportação de várias  
planilhas. 
 

-  Mais de 1.000 treinamentos pré-cadastrados 
 

- Gera indicadores por período, por empresas, por 
áreas, por funções, etc. 

-  Gráficos de acompanhamento 



Recursos 
- Armazena todas as informações em banco de 

dados SQL de alto desempenho 
- Acesso a número ilimitado de usuários 

- Funciona através de um  

• Navegador como o Internet  

• Explorer®  ou Firefox. 



Empreendimentos que utilizam ou 
utilizaram 

- GASTAU  - Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté – 67 km 

-  MMX – Mineroduto Minas- Rio – 550 km 

-  REVAP - Consórcio BCV - Refinaria Henrique Lage 

-  REPAR – Consórcio CCPR – Refinaria Pres. Getúlio Vargas 

-  Hidrelétrica de JIRAU 

-  BARRO ALTO – Implantação da Planta Industrial - Goiás 

-  OSBAT – Recuperação Oleoduto São Sebastião – Cubatão 
– Fase II– 36 km 



WEBDUTOS 

A webdutos é uma empresa especializada em softwares 
para gerenciamento de obras de engenharia.  
 
Com experiência na implantação de sistemas em vários 
empreendimentos, a Webdutos possui vivência nos 
desafios de seus clientes e o conhecimento técnico 
necessário para produzir aplicativos elegantes e robustos 
para atender suas necessidades. 



CONTATO 

Visite nosso website 

www.webdutos.com.br 

Fones: 
+55 (12) 3011 0804 

+55 (12) 9 9757 0306 

Endereço: 
Praça Mons. Silva Barros, 254 - Centro – 

Taubaté / SP 


