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“Para uma obra de galpões logísticos, o 
desafio sempre é o prazo, qualidade do 
piso do concreto e cobertura. Para a nossa 
obra não foi diferente. Sempre buscamos 
executar atividades simultâneas”.

Coordenador de Produção, 
Alessandro Almeida 

Características do Negócio 
Construtora HTB

Prazo da obra 11 meses

Gestora Paula Habiro

Área construída 150.000 m²

Volume de concreto no piso 22.000 m3

Colaboradores no pico 500

“Para garantir o prazo, executamos 
várias frentes de trabalho ao mesmo 
tempo, com qualidade e excelênciaa”.
 
Coordenador de Produção, 
Marinske Akioka

“Uma das obras mais rápidas que 
executamos: foram 150.000 m2 em 11 
meses. Realizar tal empreendimento 
foi desafiador. Além do prazo, 
conseguimos atender com alto 
padrão de qualidade e superação da 

expectativa do nosso cliente: que vinha 
da quarta obra com a HTB.”

 
Gestora do Negócio, Paula Habiro

O piso de concreto executado com rigoroso 
controle de qualidade resultou no Prêmio 
Mundial de Índices de Planicidade e 
Nivelamento. 

Ter os melhores fornecedores do mercado, 
com equipamentos de ponta, em uma área de 
143.255 m2 foi decisivo.
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Características do Negócio 

Cliente Irmandade Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre (ISCMPA) 

Construtora TEDESCO

Prazo da obra 22 meses

Gestor Rafael Fritzen

Área construída 30.500 m²

Colaboradores no pico 500
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Características do Negócio 
Cliente Gustav Zech Stiftung

Construtora ZECH Bau SE

Área construída 110.450 m²

Prazo Junho de 2021 
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Manual de 
Administração

Manual do SHGN

Orientações Operacionais

Registros

Sistema de 
Administração 

Manual de Administração

Organograma e 
Responsabilidades

Manual do Sistema HTB 
de Gestão do Negócio 
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“Conscientizar todos os colaboradores 
sobre a importância do Manual de 
Administração, garantindo a aplicação 
das diretrizes e buscando a melhoria 
contínua é o trabalho chave deste 
Comitê.

A aplicação desse Manual é obrigatória 
para todas as empresas do Grupo HTB”.

Jörg Wiemeyer, Diretor Vice-Presidente 

Colaborador: não deixe de acessar o 
material na nossa rede corporativa!
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“Essa ferramenta nos trouxe muitos 
benefícios. Os principais deles são 
agilidade e mobilidade para as 
pessoas que estão nas obras, com 
muito ganho de tempo e diminuição 
significativa da utilização de papel. 

Para quem está na obra e para quem 
faz o gerenciamento da informação no 
escritório, essa informação passou a ser praticamente 
em tempo real. Nesses últimos dois meses, conseguimos 
grandes feitos e é uma ferramenta que pode facilmente se 
expandir para outros processos da empresa”.

Alessandra Souza, Gerente de QSM 



10



11



12

“De modo bastante simplificado, BIM é 
a construção da obra em um ambiente 
virtual, cada elemento 3D existente no 
modelo virtual corresponde ao mesmo 
elemento do mundo real. 

Com o modelo virtual muito bem 
desenvolvido, temos a possibilidade de 
fazer simulações e previsões. Dentro desse 
conceito, 5D seria a adição das dimensões tempo e custos 
ao já conhecido 3D, ou seja, integrar a Quantificação e 
Custos com o modelo BIM para extrair os quantitativos dos 
elementos existentes de modo automatizado, minimizando 
falhas e auxiliando a equipe de Orçamentos e Custos a 
elaborar o orçamento com maior agilidade”.

Rafael Assis, Arquiteto
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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


