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O bom relacionamento com o cliente 
resulta em trocas saudáveis de 
experiências já vividas por ele, nesta 
longa jornada como construtor e agora, 
administrador dos galpões. Unimos 
esse conhecimento a toda expertise da 

HTB no ramo de construção.

Gestor do Negócio, Flavio Bouvier

A interação da equipe da obra da HTB 
com o grupo técnico-comercial do cliente 
resultou em um projeto que incorporou 
as funções solicitadas para o perfeito 
funcionamento de uma operação 
logística moderna e eficaz.

Além disso, proporciona aos seus 
proprietários o adequado retorno dos 

investimentos realizados na obra. 

Desenvolvedor de Negócio, Marco Stephan

Características do Negócio 
Construtora HTB

Prazo da obra 16 meses

Gestor Flavio Bouvier

Área construída 68.900 m²

Volume de concreto 4.000 m3

Colaboradores no pico 200
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“Não basta apenas termos um Código de 
Conduta, temos que vivê-lo em nosso 
dia a dia. Por isso, os mecanismos de 
treinamento e comunicação são tão 
importantes para o sucesso do Programa 
de Compliance. 

E esta foi apenas a primeira etapa do nosso 
planejamento para 2021. Aguardem os próximos eventos e 
atividades de Compliance!”

Coordenador de Compliance, Claudio Fernandes
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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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“A renovação representa uma grande atualização 
tecnológica, além de capacitar o Grupo HTB 
para suportar novas demandas e projetos 
de maneira mais segura e ágil”. 

Gerente de Tecnologia da Informação, 
Alexandre Moreira

A Tecnologia da Informação 
impulsiona a inovação. 
E as duas estimulam os 
nossos negócios!
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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: 200 exemplares e edição digital. Fale conosco: comunicacao@htb.eng.br

JUNTOS NA PREVENÇÃO 
CONTRA O CORONAVÍRUS

Cuide bem de sua saúde, da saúde dos familiares e 
colegas de trabalho!


