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Nova Obra
Federação Unimed SC 

Por Ana Paula Reis

A TEDESCO foi contratada pela Federação Unimed SC para 
construção de sua nova sede, em Joinville, Santa Catarina.

O empreendimento contará com 12 mil m2 de área construída e 
vai receber todo o Grupo Unimed Santa Catarina: a Federação, 
a Operadora, FESC Produtos em Saúde e Zitrus Healthtech.

Auxiliaremos o nosso cliente com a ampliação no atendimento, 
trazendo mais qualidade para as suas atividades, colaborando 
para o desenvolvimento da região e da sociedade local.

O escopo do projeto inclui:

Térreo: recepção principal, hall de acesso, restaurante, 
estacionamento, bicicletário e áreas técnicas.
2º Pavimento: estacionamento, academia, depósitos, 
DML(depósito de materiais de limpeza) e vestiários.
3º Pavimento: salas reuniões, centro de convenções formado 
por auditórios, treinamento, foyer, café, sanitários, DML e 
varanda.
4º Pavimento: salas reuniões, diretoria, superintendência, 
café, sanitários, DML e terraços descobertos.
5º ao 8º Pavimento: áreas de escritórios, salas de gerência, 
salas de reuniões, espaço para impressões, copa/café, 
colaboração criativa, área de descanso, sanitários e DML.
Ático: refeitório, copa, cozinha gourmet, lazer, sanitários e 
terraço descoberto.
Pavimento Técnico: caixas d’água, áreas de barrilete e 
máquinas.

Perspectiva do empreendimento.

O projeto envolve os serviços:

Fundação profunda: estaca tipo hélice contínua.
Blocos e vigas de fundação.
Supraestrutura de concreto moldado in loco.
Lajes cubeta protendida nas duas direções.
Fechamento em pele de vidro.
Paredes de gesso - drywall.
Captação e uso de energia fotovoltaica (placas solares).
Aproveitamento de água da chuva.
Dimerização das lâmpadas (oferecendo melhor conforto e 
controle de gastos com energia elétrica).
180 vagas de estacionamento.

Os desafios construtivos iniciais dizem respeito às condições 
climáticas da região e tipo de solo do terreno. 

A cidade de Joinville é cercada por serras.  Os ventos e a umidade 
vindos do mar não conseguem ultrapassar estas barreiras, 
criando bolsões de neblina e chuvas quase permanentes, entre 
pequeno e médio volume. 

A característica do solo é heterógena, sendo sua maioria 
constituída por solo de baixa permeabilidade. Diante disso, 
não foi possível a instalação de ponteiras para drenagem 
da água do solo. Utilizamos como solução, a execução de 
bacias com canaletas para direcionamento da água e posterior 
bombeamento para rede pluvial.

O desafio principal é o cronograma de obra. Deveremos antecipar 
etapas, fazendo gestão como um todo, mas priorizando o 
planejamento de suprimentos e produção.

“É um projeto estratégico e de grande 
visibilidade, tanto para o cliente como 

para o Grupo HTB.

Fortalecendo o compromisso técnico-
profissional de toda equipe em não 
apenas executar a obra, mas sim, 

concretizar o sonho do nosso cliente”.

Rogerio Polesel, Gestor do Negócio

Características do Negócio 
Cliente Federação Unimed SC 

Construtora TEDESCO

Prazo da obra 14 meses

Gestor do negócio Rogerio Polesel 

Alguns quantitativos

Aço: 263.000 kg
Concreto: 5.500 m3

Alvenaria: 8.000 m2

Reboco: 17.000 m2

Pele de Vidro: 2.000 m2
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Características do Negócio 
Cliente GRU Airport

Consórcio AeroGRU Aerom, HTB, FBS Construtora e TSEA 
Energia

Prazo da obra 24 meses

Gestor representante da HTB no 
Consórcio Alexandre Canezin

Escopo

Construção de 2,7 KM, que contemplará 
4 estações
Fornecimento de todos os 
equipamentos para a operação de um 
sistema de transporte completo, com 
capacidade de 2.000 pessoas por hora / 
por sentido (pphps)

Nova Obra
Aeromóvel

Por Fatima Idogava

O Consórcio AeroGRU é formado pela HTB e as empresas 
Aerom, FBS Construtora e TSEA Energia.

Esse consórcio realizará as obras do People Mover (sistema 
automatizado de transporte de passageiros) denominado 
Aeromóvel para a GRU Airport, concessionária que administra o 
Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos - SP.

O People Mover ligará a Linha-13 Jade (CPTM) aos três 
terminais em seis minutos. Utilizará uma tecnologia limpa, com 
emissão de zero poluentes.

O sistema Aeromóvel prevê a construção de uma via elevada 
exclusiva sobre a qual os veículos se movimentam a partir da 
propulsão pneumática.

Perspectiva do projeto. Crédito: divulgação Consórcio AeroGRU. 

Perspectiva do projeto. Crédito: divulgação Consórcio AeroGRU.

O projeto engloba a ligação de 2,7 km entre a estação da CPTM 
(Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e os terminais 1, 
2 e 3 do complexo aeroportuário.

Quando concluído, o sistema People Mover substituirá os ônibus 
que hoje fazem o transporte de passageiros entre o aeroporto de 
Guarulhos e a Linha 13-Jade. 

Será possível chegar aos terminais utilizando a rede de trens e 
Metrô de São Paulo.

Uma tecnologia de ponta, sustentável, 100% nacional e com 
baixo custo de implantação, operação e manutenção são as 
principais características da solução do Aeromóvel.

“Estamos orgulhosos em participar 
deste projeto, que utilizará uma 
tecnologia genuinamente brasileira e 
será implantado em um dos maiores 
aeroportos do mundo.

A recorrência de contrato junto ao cliente 
demonstra que estamos no caminho certo, 

seguindo os nossos princípios e valores”.
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A equipe superou com excelência os desafios da obra:

Execução das fundações em estacas do tipo hélice contínua 
monitorada e estacas pré-moldadas de concreto protendido.
Execução de cortina de estacas pranchas nas áreas com 
escavações profundas para a sua contenção.
Cumprimento do cronograma durante a pandemia da 
COVID-19, seguindo os protocolos de higiene e saúde. 
E ainda, neste período, mantendo o ritmo das atividades, 
mesmo com a falta de insumos no mercado, garantindo assim, 
os prazos estabelecidos, de forma a não haver atrasos nas 
liberações para montagens eletromecânicas e dos diversos 
equipamentos.

Destacamos também como um diferencial a expertise do Grupo 
HTB no desenvolvimento e construção de diversos projetos para 
o segmento de papel e celulose. 

A HTB foi contratada, mais uma vez, pela Andritz Brasil para 
a execução dos serviços de construção civil do Prédio da 
Secagem. 

As obras fazem parte do Projeto STAR que visa a ampliação da 
fábrica de celulose da Bracell, em Lençóis Paulista, São Paulo. 

O escopo da HTB no projeto abrange as áreas de:

Tancagem.
Desaguadora.
Secadora.
Enfardamento.
Armazém de celulose e áreas externas.

Nestas áreas, foram executados os serviços de: 

Fundações profundas e superficiais.
Nivelamento do terreno.
Escavações, drenagem e pavimentação.
Estruturas de concreto moldado in loco e pré-moldado.
Estruturas metálicas de cobertura e de fechamento lateral.
Alvenarias, acabamentos de paredes e pisos internos.
Canaletas de drenagem e túneis de ventilação.
Instalações de drenagem pluvial, água potável, esgoto.
Underground de instalações elétricas, combate a incêndio, 
SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas) 
e aterramento.

As obras civis foram finalizadas, tendo sido liberadas as diversas 
áreas para os serviços de montagens de equipamentos e de 
instalações eletromecânicas.  

Nesse projeto, ressaltam-se:

As estruturas de concreto do piso de operação das máquinas 
desaguadoras de celulose, compostas por pilares, vigamentos 
e lajes com vãos livres de 7,50 m e sobrecarga de até 20 kN/m².

Os pilares em concreto pré-moldado do prédio das máquinas 
secadoras, com seção de 70 x 140 cm e altura total de 31,70 
m, concretados em dois segmentos, sendo um de 16,60 m e 
outro de 15,10 m, para viabilização da logística de transporte e 
de montagem. 

A solidarização das duas peças é feita por meio da instalação 
de 28 tirantes com diâmetro de 32 mm.    

Matéria da capa
Como anda a obra Secagem Bracell 

Por Ana Paula Reis

Prédio de Secagem da fábrica de celulose da Bracell.

Empreendimento: construção em andamento. 

Características do Negócio 
Construtora HTB

Prazo da obra civil 19 meses

Gestor Eduardo Kanzian 

Área construída 47.200 m²

Colaboradores no pico 500

“Para nós, é um orgulho participar do Projeto STAR 
- Bracell. Este é mais um de muitos projetos 
de construção de fábricas de celulose e papel 
como contratados da Andritz, responsável pelo 
fornecimento da tecnologia e dos equipamentos de 
produção da fábrica.

A recorrência na contratação reforça a nossa parceria e 
confiança para o desenvolvimento de novos projetos”.

Superintendente de Negócio, Eduardo Kanzian

Empreendimento: construção em andamento. 
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55 anos 
Uma história de sucesso

Por Fatima Idogava

Em cinco décadas, o país atravessou os mais diferentes 
realidades econômicas, sociais e políticas que o país 
atravessou.

Cada uma delas carregando suas peculiaridades e o 
aprendizado que nos tornou mais fortes, experientes e 
comprometidos com a excelência em tudo que realizamos!

O nosso “era uma vez...” começou a ser rabiscado na década 
de 60 e hoje, com sua experiência de 55 anos, podemos 
constatar que a empresa mantém sua cultura de prudência, 
planejamento e visão de futuro. Com uma longa e duradora 
experiência, desenvolvemos as características necessárias 
para enfrentar enfrentar os mais diversos desafios com 
serenidade, competência e criatividade.

Ao longo destas décadas realizamos mais de 600 projetos 
nos setores de escritórios, shopping centers, saúde, 
educação, centros de distribuição, hotel, retrofit, automotivo, 
papel e celulose, vidros, químico, petroquímico, farmacêutico, 
energia, saneamento, portos e aeroportos, entre outros.  

Fábrica da Mercedes-Benz, em Iracemápolis - SP. 

Hotel Palácio Tangará, em São Paulo - SP.

Também foram desenvolvidos inúmeros projetos internos de 
melhoria, como a revisão do Sistema de Gestão do Negócio 
e a criação de um Comitê de Crise Corporativo, além da 
utilização de diversas ferramentas digitais, tais como Diário 
Eletrônico de Obras, Requisição de Compra e Contratação 
Digital (RCC Digital). 

Hoje estamos conectados e fazendo uso da tecnologia para 
encurtar distâncias e integrar nossos times nas diversas 
obras do Grupo HTB, distribuídas por todo o Brasil.  Foi assim 
que comemoramos utilizando posts na rede interna, nas redes 
sociais, descanso de tela, brinde e uma sessão especial com 
a história do Grupo HTB. 

A empresa sabe que tempos difíceis sempre surgirão e 
aproveita esses momentos para transformar ameaças 
em oportunidades, reforçando assim a sua crença de um 
crescimento sustentável. 

A HTB segue em frente com a sua visão, missão e proposição 
de valor, cumprindo os seus compromissos e agregando valor 
ao negócio do cliente!

Usina Hidrelétrica de Irapé, Grão Mogol e Berilo - MG. 

Agradecemos a todos que 
contribuíram e que 

contribuem até hoje para 
esta construção!

Porto Alegre Airport, em Porto Alegre - RS. Foto: RPA.

Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre - RS. 

Burger King, em vários estados brasileiros.
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A obra do Reassentamento de Bento Rodrigues gerida pela 
Fundação Renova, localizada em Mariana-MG, está sendo 
executada pela HTB.

Dentro do escopo do projeto estabelecido pela Fundação 
Renova, estão contempladas, além das casas, obras de 
infraestrutura e bens públicos.

As obras de infraestrutura que compunham o escopo da HTB 
foram concluídas, considerando:

Vias: aproximadamente 30 mil m2 e 20 mil m2 de piso 
intertravado.

Postos de Saúde e de Serviços, Escola Municipal e Estação 
de Tratamento de Esgoto estão prontos.
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Como anda a Obra
Reassentamento Bento Rodrigues

Por Ana Paula Reis

Posto de Saúde. Crédito: Fundação Renova

A edificação da escola tem mais de 3.800 m² e conta com salas 
de aulas amplas e equipadas para atender 15 alunos cada, além 
de laboratórios de ciências e informática, sala de multimeios e 
biblioteca. 

O refeitório tem capacidade para atender mais de 80 alunos 
simultaneamente e possui infraestrutura de uma cozinha 
industrial para o preparo das refeições.

Escola Municipal. Crédito: Fundação Renova

A Estação de Tratamento de Esgoto abrange o prédio 
administrativo e as lagoas para tratamento do esgoto da 
comunidade. O escopo abrangeu: 

Duas Lagoas Facultativas (em paralelo) com 2 m de 
profundidade útil e volume de 6.350 m3. 

Quatros Lagoas de Maturação (em série) com 0,8 m de 
profundidade útil e volume de 12.000 m3.
 
Casa de Controle: laboratório, almoxarifado e escritório, que 
somam uma área construída 198 m2. 

Estação de Tratamento e Esgoto. Crédito: Fundação Renova

Também foi finalizada a construção da ponte que dá acesso ao 
campo de futebol, à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a 
Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto. 

A ponte tem 35 m de extensão, 11 m de largura e sua estrutura 
suporta até 125 toneladas. E ainda, engloba passeio para 
pedestres, guarda corpo e iluminação com energia solar.

Ponte. Crédito: Fundação Renova

Características do Negócio 
Construtora HTB

Gestor Argeo Costa 

Área construída 20.000 m²

Colaboradores no pico 1.500

“Mesmo com os grandes desafios enfrentados como: 
indisponibilidade de mão de obra especializada na 
região, logística de armazenagem e distribuição 
de insumos nas inúmeras frentes de serviço, 
escassez de materiais e equipamentos devido ao 
aquecimento do mercado, além das adversidades 

decorrentes da pandemia do covid-19, as obras estão 
sendo concluídas de forma a reestabelecer o modo de 

vida da população atingida, seguindo o propósito da Fundação Renova 
e suas mantenedoras”.

Superintendente de Negócio, Argeo Costa
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Um dos nossos valores é o Foco do Cliente: entender suas 
necessidades, seu negócio, atendendo-o proativamente. 

Seguindo tal princípio, celebramos, em consórcio com a 
Piacentini do Brasil, o marco contratual das obras Onshore, do 
aterro de conquista e Offshore, do berço 99 do Porto de Itaqui, 
localizado em São Luis - MA.

O escopo de superestrutura, do projeto da Itacel Terminal 
de Celulose Itaqui S.A, do Grupo Suzano, foi concluído 
antecipadamente.

Como anda a Obra
Porto do Itaqui

Por Ana Paula Reis

Equipe da obra Porto do Itaqui, celebrando o marco contratual. 

Características do Negócio 
Cliente Itacel Terminal de Celulose Itaqui S.A.

Construtoras HTB e Piacentini do Brasil 

Gestor Luiz Fernando Oliveira

Área construída 10.600 m²

Colaboradores no pico 200

Volume de concreto 15.000 m3

“Destacamos também que pelo sétimo 
mês consecutivo fomos a Empresa 
Destaque em Saúde e Segurança do 
trabalho da Operação Portuária no Porto 
do Itaqui”. 
 

Luiz Fernando Oliveira, 
Gestor do Negócio

Vista do Porto do Itaqui. 

Tal marco foi garantido pela aplicação de engenharia de valor e 
pela utilização de ferramentas de gestão inovadora, como RDO 
Web, que agilizam os processos da obra, no tempo correto, 
desde o projeto até a execução e controle.

Esta conquista só foi possível por meio do empenho e 
profissionalismo de toda a equipe da obra, que desde o início 
trabalhou com este objetivo, mantendo a segurança e qualidade 
dos serviços em primeiro lugar. 



8

O Grupo Zech assinou um acordo com o Grupo Royal BAM 
para a aquisição de todas as ações de sua subsidiária alemã, 
incluindo as empresas BAM Immobilien-Dienstleistungen e BAM 
Sports.

A BAM Deutschland, com sede em Stuttgart, é uma empresa 
líder no mercado alemão de construção turnkey e gerenciamento 
de instalações. 

A empresa é especialista na construção de hospitais, escritórios, 
universidades, edifícios residenciais e estádios esportivos. 

Os projetos e os 750 colaboradores da BAM farão parte da 
divisão ZECH Building e no futuro, os negócios da companhia 
serão administrados sob a nova marca da empresa ZECH 
Hochbau. 

Olaf Demuth, Membro do Conselho Executivo do Grupo Zech, 
afirmou: 

Grupo Zech
Novas empresas 

Por Julia Weiß / Tradução: Melissa Hofmann
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O Grupo Zech celebra também a aquisição da divisão de 
negócios de construção civil da Implenia, localizada na Áustria. 

As atividades desta companhia continuarão com o nome de 
ZECH Bau Austria. 

Este é mais um passo importante para o Grupo Zech na expansão 
das suas atividades na Áustria.

Tendo já se estabelecido com sucesso no mercado com 
o seu conhecimento na parte ambiental (ZECH Umwelt), 
desenvolvimento imobiliário (DLH Logistics Real Estate), 
logística de construção (SiteLog), bem como em tecnologia de 
informação, rede e segurança (ZECH Technik Austria).

 

Assinatura do contrato com Implenia Baugesellschaft.

Da esquerda para a direita: René Fischer (Implenia), Manuel Kanz (Implenia), 
Jens Vollmar (Implenia), Olaf Demuth (Grupo Zech), Kurt Zech (Grupo Zech), 

André Wyss (Implenia), Holger Oberhauser, (ZECH Building) e 
Hans Ulrich Meister (Implenia).

No intervalo da negociação na cobertura da sede do Grupo Zech.

Da esquerda para a direita: Holger Oberhauser (ZECH Building), Johannes 
Koenen (BAM Deutschland), Frank Thiesen (BAM Deutschland) e 

Olaf Demuth (Grupo Zech).

“Os colaboradores, bem como os projetos da BAM Alemanha 
complementam perfeitamente o nosso portfólio de serviços 
existentes. 

Estamos satisfeitos por poder expandir ainda mais a nossa 
Divisão de Construção com alto nível de competência por 
meio dessa transação. 

Além disso, este é mais um passo importante na consolidação 
de nossas atividades de construção líderes de mercado.”

Para mais informações, acesse o site ou o QR Code:

https://www.zech-building.de/en/construction  
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Comitê do Sistema de Administração do Grupo HTB
Novo ciclo

Por Thomas Diepenbruck

Após o primeiro ano de atividades, o comitê, que é formado por 
um colegiado de colaboradores atuando em rodízio periódico, 
está em sua segunda formação. 

Seus membros se dividem em três grupos e discutem, 
regularmente, ações de conscientização de todo o público 
interno sobre a importância do Manual de Administração, 
garantindo a aplicação de suas diretrizes e a melhoria contínua 
de seus processos.

Além de tarefas rotineiras de monitoramento do sistema, nos 
próximos meses será dada ênfase na análise crítica de pontos 
relevantes ao Processo do Negócio. 

Representantes do Comitê de Administração do Grupo HTB.

Tais como capacitação de mão de obra, ações práticas 
para aumentar a eficiência da etapa Preparar Execução e 
aperfeiçoamento de nossa Gestão de Riscos.

O comitê também está atuando, com os padrinhos e 
madrinhas dos processos, na revisão periódica dos roteiros 
do Processo do Negócio, objetivando trazer continuamente as 
boas práticas e atualizações para nosso sistema.

Avaliação de Desempenho
Ciclo 2021

Por Ana Paula Pinheiro

A Avaliação de Desempenho é uma rica ferramenta do sistema de 
Gestão Integrada de Pessoas - GIP, utilizada para acompanhar 
o desempenho de nossos colaboradores permitindo o seu 
contínuo desenvolvimento profissional e o seu alinhamento com 
as competências do Grupo HTB.

No ciclo de 2021, um ponto de destaque neste processo foi o 
apoio dado pela área de Recursos Humanos aos gestores, para 
a avaliação de suas equipes. 

Por meio de reuniões individuais, foi possível orientá-los a 
estruturar um feedback construtivo, e principalmente, a pensar 
em sugestões para o PDI - Plano de Desenvolvimento Individual.

Colaborador e empresa se beneficiam com este processo. 

O colaborador, porque tem um direcionamento e um feedback 
claro sobre sua atuação, e a empresa, porque tem a possibilidade 
de contar com colaboradores cada vez mais preparados e 
alinhados a suas necessidades presentes e futuras.
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Pesquisa de Clima
Ações de treinamento
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Por Ana Paula Pinheiro

Em desdobramento da Pesquisa de Clima, foi definido um plano 
de ação que envolve a capacitação de nossos colaboradores, 
em duas frentes distintas:

Participantes no kickoff de apresentação dos treinamentos do
Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL).

A primeira ação tem como público-alvo as lideranças do grupo 
HTB, que estão participando do Programa de Desenvolvimento 
de Líderes - PDL, que contemplam treinamentos, atividades 
preparatórias, testes e exercícios práticos para aprimoramento 
da competência gestão de pessoas. 

Saúde Emocional
Inteligência emocional em tempos de incertezas 

Por Ana Paula Reis  

A pandemia do COVID-19 afetou drasticamente a rotina 
das pessoas e acabou desencadeando muitas mudanças e 
incertezas. 

Aprender a lidar com as nossas próprias emoções e das pessoas 
ao nosso redor são objetivos da inteligência emocional.

Pensando em auxiliar os nossos colaboradores, são realizadas 
constantemente ações para promoção da saúde emocional, 
mantendo este assunto sempre “vivo” dentro na empresa.

Recentemente, o nosso público interno teve o privilégio de contar 
com uma palestra de Carlos Aldan, CEO do Grupo Kronberg.

Neste evento falamos sobre estresse, ansiedade, medo e 
incertezas. 

Foram apresentadas ferramentas, validadas cientificamente, 
para fortalecermos a nossa resiliência e protegermos a nossa 
saúde mental.

O evento foi o maior sucesso e bateu recorde de participação. 

Os colaboradores, tanto dos escritórios como das obras, além de 
receberem valiosas dicas, puderam compartilhar experiências e 
tirar dúvidas. Foi uma rica oportunidade de crescimento pessoal!

PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO 

LÍDERES

DEMAIS 
COLABORADORES

2021

Temas como feedback, delegação, empowerment, segurança 
psicológica, entre outros, permearam as discussões entre os 
líderes que puderam trocar experiências do dia a dia.

A segunda ação, realizada para os demais colaboradores, tem 
como tema central Comunicação e Feedback. 

Por meio de uma metodologia prática, os encontros online para 
todos os colaboradores permitiram falar sobre a importância de 
estabelecer uma comunicação assertiva e um feedback claro, 
para propiciar mais qualidade nos nossos relacionamentos no 
ambiente de trabalho.

Os conhecimentos adquiridos nestes treinamentos já estão sendo 
colocados em prática, permitindo desta forma, construirmos um 
ambiente de trabalho ainda melhor.
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O Grupo HTB já possuía um sistema de digitalização de 
documentos, o Safe-DOC.

Porém, o DMS vai além, pois oferece a automação dos 
processos, com um único ponto de armazenamento de dados e, 
ainda, com o controle de acessos.

Alguns dos benefícios são:

Controle de versões e revisões.
Sistema de busca facilitada.
Fluxo totalmente integrado com as aprovações e as transições 
do SAP.

O projeto para implantação deste sistema engloba diversas 
áreas da empresa e poderá ser utilizado por outras futuramente.

Tecn
o

lo
g

ia 

DMS SAP
Automatização e digitalização de documentos e processos

Por Ana Paula Reis

Investimos constantemente na melhoria de nossos processos, 
para garantir assim, a excelência de nossos serviços prestados.

Seguindo esta diretriz, estamos implantando o DMS (Document 
Management Systems): um componente nativo do sistema SAP, 
com funcionalidades robustas de armazenamento e controle de 
documentação eletrônica.

O Diretor ADM&FIN do Grupo HTB, Luigi Crincoli, apresentou o 
projeto DMS para os colaborados na Reunião Executiva on-line.

Com o DMS, simplificamos os nossos processos, aumentamos a 
produtividade de trabalho, com a automatização e centralização 
das informações. 

“O projeto DMS é um marco de inovação dos processos 
do Grupo HTB. 

Muitas vezes, alguns colaboradores 
do Grupo HTB perguntavam se o 
armazenamento de documentos era 
possível no SAP e sugeriam essa 
melhoria.

Hoje, com o apoio dos Key Users Vanderci 
Ribeiro, Linoaldo Nascimento e Michelle 
Viturino, este projeto cria vida e expande as 
possibilidades para este universo de armazenamento e 
controle de documentação eletrônica”.

Leandro Souza, 
Analista de Tecnologia de Informação

Luigi Crincoli, apresentando os benefícios do 
projeto DMS para os colaborados na Reunião Executiva on-line.
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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: 300 exemplares. Fale conosco: comunicacao@htb.eng.br

Homenagem por tempo de casa
É com satisfação que divulgamos os homenageados de agosto e outubro: 

Por Danieli Pereira 

Gilvania Moreira de Souza 
Tempo de HTB: 10 anos 
Função atual: Supervisora ADM&FIN
Unidade atual: Centro de Distribuição Pânia
Outras funções ocupadas: Analista Financeira, 
Analista ADM&FIN.
Unidades onde trabalhou: Edifício Vista Faria Lima, 
Habitat Bradesco, Teatro Cultura Artística, Centro de 
Distribuição Ravel. 

Nesta edição, Ana Paula Martins, Arquiteta de Projetos da Unidade de 
Negócio (UN) Unimed Concórdia, compartilha conosco um pouco de sua 
rotina na obra:

O dia a dia na obra é sempre agitado e dinâmico.

Como arquiteta, sou responsável pela coordenação dos projetos. Possuo 
uma grande atribuição com as informações do cliente e projetistas para 
que tais dados cheguem de forma correta à produção e apoio técnico.

Verifico com antecedência possíveis pendências nos projetos, buscando 
evitar falhas durante a execução.

É necessário estar atenta aos requisitos legais e do próprio cliente. 

Além disso, fazer a gestão de comunicação entre a obra e o cliente 
é uma tarefa que exige muita concentração e organização, pois nem 
sempre as informações chegam de forma clara. 

Desta forma, o papel de gestão e organização de projetos deve ser 
feito de forma imediata e os registros (atas de reuniões, e-mails ou 
informações do dia a dia na obra) devem estar sempre disponíveis e 
acessíveis para todos envolvidos no projeto.

É muito importante também estar conectada à “base contratual” do 
projeto, assim como entender o nosso escopo, desde o início da obra. 

Outro aspecto relevante, é acompanhar.cada mudança de projeto, 
avaliando os impactos das alterações. 

Desenvolvo o cronograma de projetos alinhado ao cronograma contratual 
e de suprimentos, garantindo com que os projetos sejam entregues em 
tempo hábil para realização dos suprimentos e execução da obra.
Na função que exerço, é imprescindível estabelecer a relação de 
confiança e contato com o cliente, fiscalização e projetista. Este trabalho 
é constante e diário.

Especificamente na obra do Hospital Unimed Concórdia sou responsável 
por projeto e pelo processo de reengenharia. Este último, busca a 
otimização dos custos para o cliente, sem prejudicar a qualidade da obra. 

Meu dia a dia na HTB
Conheça o cotidiano dos nossos colaboradores

Por Ana Paula Reis

“O Grupo HTB ‘entrega soluções sob medida’ com atuação 
em diversos segmentos, e isso gera a oportunidade do 
desenvolvimento profissional a cada obra.

Destaco as obras que impulsionaram meu desenvolvimento 
profissional: Hotel Palácio Tangará, Yara Fertilizantes, 
Reassentamento de Bento Rodrigues e Hospital Unimed 
Concórdia”.

Bruno de Souza Rosa
Tempo de HTB: 10 anos 
Função atual: Engenheiro de Assistência Técnica 
Unidade atual: Assistência Técnica
Outras funções ocupadas: Técnico de Obra, 
Técnico de Produção e Engenheiro de Produção. 
Unidades onde trabalhou: Edifício CN2 e Infoglobo. 

Reginaldo da Silva de Andrade 
Tempo de HTB: 15 anos 
Função atual: Supervisor ADM&FIN
Unidade atual: Galpão Cajamar
Outras funções ocupadas: Auxiliar de Almoxarifado, 
Auxiliar e Assistente Administrativo, Assistente e 
Analista ADM&FIN.
Unidades onde trabalhou: Petrobras, ECO Berrini, 
ECO Sapucaí, Colégio Santa Cruz, Edifício Cal Center I, Colégio 
Graded School – Ginásio, Nova Basílica do Divino Pai Eterno.

Lusimelia Souza Roberto
Tempo de HTB: 15 anos 
Função atual: Coordenadora de Suprimentos 
Unidade atual: Suprimentos 
Outras funções ocupadas: Engenheira de 
Suprimentos. 
Unidades onde trabalhou: Agre Domo Business, 
Hotel Four Seasons São Paulo, Porto Alegre Airport.

Com isso, a importância de se estabelecer a confiança nas relações e 
transparência nos processos.

Acredito que conhecer o escopo e cumprir com o contrato é de suma 
importância, porém cuidar do nosso cliente e de tudo que envolve o 
nosso negócio é essencial. 
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