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Características do Negócio 
Cliente Hospital Moinhos de Vento

Construtora TEDESCO

Prazo da obra Primeira etapa - 7 meses
Segunda etapa - 4 meses 

Gestor Marcelo Machado

Área construída Primeira etapa -  1.200 m²
Segunda etapa -  700 m²

Volume de concreto 600 m3

Colaboradores no pico 120
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Características do Negócio 
Cliente Itacel, Suzano Papel e Celulose

Construtora Consórcio HTPB (HTB e Piacentini)

Prazo da obra 17 meses

Gestor representante da HTB no 
Consórcio Luiz Fernando Oliveira

Área construída 9.440 m²

Colaboradores no pico 100

Características do Negócio 
Cliente GRU Airport

Construtora Consórcio HTB - FBS

Prazo da obra 3 meses

Gestor representante da HTB no 
Consórcio Bruno Roja
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“Um elemento que contribuiu para o 
bom andamento da obra foi a parceria 
e transparência estabelecida entre a 
HTB e o cliente, buscando soluções 
mais rápidas para as demandas 
necessárias de um empreendimento 

de retrofit.”
 

Gestor do Negócio, Juliano Diniz 
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“O principal fator de sucesso da obra foi a 
integração entre as áreas e a união da 
equipe, em todos os momentos, essa 
união foi primordial e todos estiveram 
motivados a fazer mais pelo bem do 
projeto como um todo.”

Engenheiro de Contratos, Rodrigo Honório  

Características do Negócio 
Construtora HTB

Prazo da obra 15 meses

Gestor Juliano Diniz

Área construída 7.336 m²

Descrição do empreendimento Edifício comercial com subsolo, térreo e 
11 pavimentos

Colaboradores no pico 120

“A contratação de equipe de mão de-
obra direta foi um ponto positivo. 
Conseguimos assim, aprimorar a 
qualidade dos serviços civis entregues.”

Engenheiro de Produção, Gabriel Ferrão 
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JUNTOS CONSTRUINDO UM 

A sua 

participação 

é 

essencial.

PESQUISA DE CLIMA DO GRUPO HTB
Plano de Ação 

Hoje começam 

os treinamentos com a GPTW sobre 

Cultura de Feedback.  
São dois encontros por colaborador. 

Os convites foram enviados pelo 

RHU pela agenda do Outlook. 

É necessário que você confirme 

sua presença, bloqueando sua 

agenda.
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Depoimento

“O engajamento e o envolvimento dos 
colaboradores em todos os processos 
foram muito positivos e importantes 
para conseguimos uma visão mais 
ampla e muito rica de todo o Processo 
do Negócio”. 

Alessandra Souza, Gerente de QSM

Depoimento

“A participação dos representantes do Comitê de 
Administração foi muito rica, pois são 

integrantes detentores dos principais 
recursos e ferramentas que influenciam e 
estimulam positivamente os processos, 
elevando nosso nível ao mais alto grau 
de excelência”.

Luiz Nunes, Coordenador de Qualidade
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Observação: Todas as fotos, com pessoas próximas umas das outras, foram tiradas antes da pandemia de Coronavírus. 
Expediente: TAPUME, publicação interna para os colaboradores da HTB. Coordenação: Carina Labbate. Comissão editorial: Ana Paula Reis, Fátima Idogava, 
Luiz Nunes, Thomas Diepenbruck, Videllenia Sousa.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145 - São Paulo. Layout/Diagramação: Ana Paula Reis.   
É permitida a reprodução das matérias, desde que seja citada a fonte. Tiragem: 1.000 exemplares. Fale conosco: comunicacao@htb.eng.br


