


Apresentar projetos em 3D hoje é pré-requisito básico para qualquer pessoa que trabalha

no setor de móveis e interiores. 



As pessoas gostam de visualizar

sua casa ou ambiente decorado

antes mesmo de estar pronto. 

O programa Promob proporciona

esta sensação da realidade dos 

ambientes, e fazem com que o 

cliente já se sinta parte dele, e, 

apresentando seus projetos com 

imagens que causam impacto, 

ajudam e muito no fechamento do 

projeto com o cliente.



As principais grifes de móveis 

do Brasil utilizam o software 

Promob. São mais de 12 mil 

lojas em todo país, ou seja, 

milhares de oportunidades para 

que seu investimento no curso 

seja rapidamente convertido 

em oportunidades de 

emprego.



No mercado existem as versões

Promob Arch e o Promob Plus. 

O Arch tem alguns itens de decoração

que o Plus não tem, entretanto, o Plus 

trabalha com programa de módulo

orçamento. Mas e aí qual Promob eu

devo escolher? 



Bom, a Promob Software Solutions, 

desenvolvedora do Promob, afim de 

facilitar o estudo do aluno, desenvolveu

uma versão que une os recursos do 

Promob Plus e Promob Arch em um 

único programa, tornando-se um 

programa super completo e que não

para por aí. Esta versão, chamada de 

Promob Academic, ainda tem a 

vantagem de dispor em sua biblioteca a 

ferramenta Promob Real Scene sem

precisar de um plugin para ativá-lo. 



Para quem não conhece o promob e 

precisa aprender, essa é com certeza a 

versão mais moderna e atualizada do 

software produzida até hoje. 

Quem gostou bastante da evolução foi o 

especialista em software de decoração, 

professor do IBDI Fleizer Farias. Para 

ele a nova versão traz versatilidade ao 

usuário.



Porém o programa foi criado para treinamento e só está

disponível em centros homologados PROMOB, ou seja, para 

realizar o curso Promob Academic, é necessário realizar o curso

em centros autorizados pela empresa Promob. O IBDI é um 

deles.

"É imprescindível que os usuários dos nossos softwares se beneficiem com

todas as ferramentas que desenvolvemos e disponibilizamos para a criação

de projetos de alto nível. Sabemos que, diante da ampla concorrência que

existe atualmente no mercado de trabalho, é essencial obter capacitação de

qualidade. Por isto, concretizamos parcerias com o ibdi, que com seus

anos de experiência, proporciona exatamente o que almejamos para o

nosso cliente, que é sucesso na sua carreira."
Edson Witt – CEO da Promob Software Solutions



O mercado moveleiro

(indústrias e lojas) buscam no 

Promob a solução para os

seus projetos. Com o 

programa, é possível criar

curtas animações simulando, 

por exemplo, caminhar pelo

ambiente. 

Veja este ambiente realizado

por um de nossos alunos:



No curso, o ibdi trabalha a 

Apresentação da Área de 

Trabalho, Barras de 

Ferramentas, Comandos, 

Arquivos (leitura e gravação), 

Coordenadas, Controle de 

Visualização, Impressão de 

Trabalhos e Elaboração de 

Projetos.

Veja este outro projeto

realizado aqui no 

curso de promob do 

IBDI.



Enfim, é um software bastante versáril, e seu uso é bastante intuitivo e

de fácil aprendizado, desenvolvido inteiramente em português

especialmente para designers e arquitetos. E o melhor: você pode

aprender a usá-lo estudando no ibdi!
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