
1

Revista

Tapume

Entrega da obra
Hospital Moinhos de Vento

Set/Dez - 2017
Publicação interna - Ano XXIV- no 139



2

Perspectiva do empreendimento. Copyright: Gerkan, Marg und Partner.

Grupo Zech
Olympus Campus: novo projeto de construção

Por Julia Niblett
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Várias empresas do Grupo Zech estão realizando a construção 
da nova sede da empresa japonesa “Olympus” em Hamburgo, 
na Alemanha. A sede atenderá as regiões da Europa, Oriente 
Médio e África.

“Campus Properties 1 & Co.”, membro do Grupo Zech, é a 
empresa que atenderá o cliente para este novo empreendimento, 
localizado em uma região privilegiada no norte da Alemanha. O 
novo “Olympus Campus” substituirá um edifício menor e garantirá 
funcionalidade, eficiência energética e design arquitetônico ao 
cliente. 

A Olympus planeja incluir um centro de treinamento e 
conferência de última geração que devem ser utilizados por 
seus colaboradores, das mais diversas partes do mundo. A nova 
sede combinará uma variedade de conceitos modernos de co-
working: desde espaços abertos até áreas de descanso, cafés 
e instalações esportivas. Os novos escritórios são projetados 
para atender às necessidades e exigências dos novos estilos 
de trabalho.

O projeto consiste em um complexo com onze andares e três 
pisos subterrâneos com aproximadamente 54.000 m² e 500 
vagas de estacionamento. 

Perspectiva do empreendimento. Copyright: Gerkan, Marg und Partner.

As unidades de escritório serão acessadas através de sete 
núcleos verticais e são projetadas para fornecer um alto grau de 
flexibilidade para diversos cenários de uso. Outras características 
distintas incluem um grande hall de entrada com uma escada 
aberta e um átrio coberto. 

A funcionalidade do design é reforçada por itens altamente 
eficientes, como ventilação natural, aproveitando a luz do dia em 
todos os locais de trabalho. O conceito de sustentabilidade está 
de acordo com as diretrizes da DGNB e visa alcançar o status 
Gold.

O edifício foi projetado pelo renomado escritório de arquitetura 
Gerkan, Marg und Partner, e todos os serviços de projeto e 
construção estão sendo realizados por pela Zechbau e ROM 
Technik, membros do Grupo Zech. A empresa de engenharia 
do Grupo para serviços de construção técnica, Zech Ebert 
Ingenieure, é a responsável pelo projeto de instalações. 

A construção do novo complexo deve ser concluída até o final 
de 2020.

Lições Aprendidas
Infoglobo

Por Andreza Assis

Com o objetivo de compartilhar com os colaboradores 
informações do contrato concluído, foi realizada a apresentação 
das Lições Aprendidas da Unidade de Negócio Infoglobo. 

O evento contou com a participação de gestores e colaboradores 
de diversas áreas, dos escritórios e obras do Grupo HTB.

O coordenador de qualidade Luiz Nunes comenta: “Considero 
uma grande ocasião para ampliar meus conhecimentos sobre as 
oportunidades e riscos vivenciados nas obras. 

Afinal as características dos empreendimentos 
podem ser diferentes, mas o conhecimento do 
processo deve permanecer armazenado e 
continuamente consultado em nossa memória 
técnica.”

Para Juliano Pastre, gerente 
de negócios responsável pela 
execução da obra, o evento 
Lições Aprendidas é de suma importância 
para todos os colaboradores, pois os 
erros, acertos e inovações devem ser 

apresentados e discutidos, disseminando 
práticas mais eficientes e assertivas para as 

empresas do grupo.  

Os colaboradores foram levados a momentos de reflexão a 
respeito do projeto concluído para aprimoramento das técnicas 
a serem utilizadas nos próximos empreendimentos. 
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Jornal Tapume: Matéria divulgada na edição Maio/Junho 
2017 e na tirinha deste jornal foram divulgadas conversas 
entre o mascote HTBzinho e seu colega de trabalho sobre 
as questões de Compliance, com foco no entendimento do 
código de conduta e na utilização do canal de ética.

Confira alguns depoimentos:

Para Roberto Perez, gerente administrativo 
& financeiro da UN UTE Porto de Sergipe I, 
“no mundo corporativo, Compliance baliza e 
orienta um conjunto de regras disciplinares, 
para que se cumpram normas, regulamentos, 
e diretrizes institucionais pré-definidas na 
empresa.  Apontando, detectando e tratando 
desvios e não conformidades que venham a 
ocorrer.

Para podermos colaborar com o ambiente corporativo e pessoal, 
não basta seguirmos o Programa de Compliance. Para isso, 
devemos sim ‘Estar Compliance’, pois assim naturalmente 
cumpriremos as regras, sem que elas se tornem meras 

exigências”. 

Luiz Fernando, gerente de negócio da UN 
Yara - Projeto RGC afirma: “o treinamento 
de Compliance realizado aqui na obra 
veio para agregar ainda mais valor aos 
nossos princípios e fortalecer nosso ideal de 

conformidade, demonstrando que a empresa 
se preocupa com seus colaboradores e está 

empenhada em manter vivo nossos princípios e 
valores e ainda, foi bastante eficiente e mostrou que o Compliance 
está presente no nosso dia a dia, através de ferramentas que a 
empresa disponibiliza para que possamos vivenciá-
lo”.

A engenheira de suprimentos Shirlei 
D’Amico afirma: “Explicar onde terminam os 
interesses da empresa e onde começam os 
interesses pessoais é fundamental e parte da 
cultura de Compliance. No workshop o tema 
foi abordado em uma linguagem simples e clara 
facilitando o entendimento para os colaboradores 
e mostrando a responsabilidade e o que cada um pode contribuir 
n o Programa de Compliance HTB.”

Giulliana Rossato,  gerente de serviços 
técnicos da TEDESCO diz: “Primordial nos 
dias atuais, levando em consideração a 
crise ética que atravessamos no país. Além 
de mitigar riscos em nossos processos,  

direciona nossas ações. É também muito 
valorizado por nossos clientes e fornecedores, 

melhorando ainda mais a imagem e compromisso 
da empresa”.

Rodrigo Piçarro, gerente de negócios da KERN, 
diz: “Acredito que o programa de Compliance 
e os workshops realizados agregaram muito 
para que a cultura dos nossos colaboradores 
se adeque cada vez mais a das empresas do 
Grupo, podendo também mudar as atitudes 
da pessoa no cotidiano fora do ambiente 
profissional”. 

Desta forma, o Grupo HTB reforça que é fundamental que todos 
os colaboradores estejam alinhados aos princípios e valores do 
grupo e que pratiquem a conduta ética e transparente no seu 
dia a dia.

Workshops Compliance: 1ª. foto – escritório de São Paulo. 2ª. foto – UN Yara – 
Projeto RGC.
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Dando continuidade às ações do Compliance no Grupo HTB, 
foram realizados treinamentos e a utilização de veículos de 
comunicação interna, com o objetivo de disseminar o Programa 
de Compliance e principalmente reforçar junto aos colaboradores 
sobre a importância de uma cultura ética e integra.

Conheça abaixo as recentes ações realizadas:

Workshops Compliance:
O Compliance Officer, Marcos Kowalewski, realizou durante 
os meses de setembro e outubro de 2017, um total de 22 
workshops presenciais nos escritórios de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre e em todas as unidades de negócio das 
empresas do Grupo HTB.

Aproximadamente 520 colaboradores foram capacitados com 
a finalidade de conhecer os principais aspectos que envolvem 
e impactam o tema Compliance e qual a contribuição dos 
colaboradores para a eficiência do Programa de Compliance 
HTB.  

Compliance
Fase Sensibilização

Por Fátima Idogava

Mural Se Liga: está sendo divulgada uma série neste mural 
com os principais tópicos de cada capitulo do Código de 
Conduta Ética.
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Entrega da Obra
Edifício 1º de Março

Por Lusimelia Roberto

O Edifício 1º de Março da Novo Rio Empreendimento Imobiliário 
Ltda., que é uma empresa do renomado Grupo Monteiro Aranha 
S/A, reconhecido no mercado de investidores e incorporadores, 
foi entregue.

O empreendimento, localizado na área central do Rio de 
Janeiro, possui 20 pavimentos, três subsolos e área construída 
de 17.000 m², teve seus trabalhos iniciados desde a pré-
construção, incluindo a coordenação dos projetos executivos, 
até a conclusão recente.

Já na fase de construção, fizeram parte do escopo: Demolição 
das estruturas existentes; preservação de fachadas; fundação; 
contenção; escavação dos subsolos; estrutura em concreto 
armado e protendido; laje de subpressão; instalações elétricas, 
hidro sanitárias, de combate a incêndio, ar condicionado; 
automação; elevadores; vedações; revestimentos; acabamentos; 
fachadas em granito, em argamassa, em esquadrias unitizadas 
de alumínio e vidro; pintura e fitting out da agência bancária.

Com a consciência de que este projeto não seria executado de 
uma forma ou sequência lógica e tradicional, foi adicionada ao 
contexto uma componente que julgamos ser de fundamental 
importância para o sucesso hoje reconhecido: a parceria 
estabelecida entre a HTB, Novo Rio, Monteiro Aranha (cliente) 
e a Classe A (gerenciadora) na condução deste contrato. Isto 
foi um dos pilares mais importantes para a garantia do sucesso 
alcançado. Uma relação baseada em transparência, ética, 
respeito e bom senso, gerando assim, assertividades nas 
tomadas de decisões em conjunto, nas mais variadas situações 
vivenciadas ao longo da construção do Edifício 1º de Março.

Neste empreendimento, os desafios se demonstravam 
complexos, pois o prédio está localizado em uma das vias mais 
importantes do Rio de Janeiro, que deu origem ao nome do 
empreendimento, a Rua 1º de Março. 

Os desafios começaram logo nos primeiros dias do contrato, na 
fase de demolição das estruturas existentes, em uma das vias 
com maiores índices de circulação e ainda, com a determinação 
do IPHAN / RJ em preservar e manter íntegras fachadas dos 
séculos XVIII e XIX, consideradas pelo órgão uma importante 
contribuição para a manutenção da memória histórica do 
município. 

Tão logo vencida a fase de demolição, a demanda de 
acompanhamento arqueológico para a escavação dos subsolos 
se demonstrou ser mais um grande desafio a ser superado. 
Antes da realização das escavações dos três subsolos, foi 
determinado pelo IPHAN / RJ que as escavações até um 
determinado nível (-4,00 m), deveriam ser acompanhadas por 
equipe de profissionais especializados em arqueologia, devido 
ao potencial da região em conter artefatos arqueológicos, 
para fins de registros e salvamento do material eventualmente 
encontrado. A UN 1º de Março foi pioneira na história da HTB em 
acompanhar o processo arqueológico de forma simultânea com 
as atividades de construção. 

Foram exatamente 19 meses de acompanhamento arqueológico 
em uma relação harmoniosa. Segundo os relatos dos 
profissionais envolvidos e do próprio órgão (IPHAN / RJ), os 
achados arqueológicos encontrados no terreno da obra são uns 
dos mais ricos e antigos acervos que se tem registro no Brasil.

Durante o acompanhamento arqueológico, foi possível executar 
paralelamente as fundações, as contenções e também por 
questões de necessidades de atendimento ao desempenho da 
estrutura, as escavações dos três subsolos através do método 
invertido, onde mais uma vez, os desafios se apresentaram. 

Nesta etapa os maiores obstáculos foram combater as 
percolações (injeção química) de efluentes e materiais sólidos 
através do lençol freático associado ao risco de ruptura das ruas 
e calçadas do entorno. 

Foi realizada também, a execução de alguns painéis de 
contenção tendo em vista o comportamento atípico do solo, 
onde alguns desses painéis só foram concluídos em sua 
3ª ou 4ª tentativa, e outros que, após essas tentativas sem 
êxito, tiveram de ser executados de forma tradicional, ou 
seja, manualmente. Isto gerou impactos que somente com a 
determinação, comprometimento, capacidade e união da equipe 
foram possíveis de serem superados.

Fachada do empreendimento.

Hall do empreendimento.
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A fase de revestimentos da fachada (granito e 
unitizada), bem como das instalações e acabamentos 
internos se deram com a estrutura em andamento, onde 
é importante abrir um capítulo a parte, que é a execução 
da agência bancária que ocupa os quatro pavimentos 
iniciais do edifício. Nesta etapa, houve a necessidade 
de planejamento específico de forma a determinar o 
limite da ocupação das áreas do 1º pavimento como 
entrada principal de abastecimento de insumos das 
mais variadas disciplinas do edifício em geral (concreto, 
armação, blocos, tubulações, elevadores, etc.) e a 
necessidade de iniciar as obras de acabamento da 
agência. 

“Neste momento, relembrando e reescrevendo a história 
deste empreendimento que nos traz tanto entusiasmo 
e realizações, seja por atingir a satisfação do cliente, 
seja pela sensação de missão cumprida, seja 
pelos momentos difíceis, seja pela lembrança 
de todas as pessoas que contribuíram para 
este projeto, chego a uma constatação: Que 
o sucesso da Unidade 1º de Março só foi 
possível pela dedicação e profissionalismo 
da equipe envolvida da HTB, da Monteiro 
Aranha, da Classe A e de todos os nossos 
parceiros e fornecedores. Parabéns a todos 
pelo sucesso alcançado, e que venham novos 
desafios.” Alexandre Canezin, gestor do 
negócio.
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Ficha técnica
Construtora HTB

Prazo da obra 47 meses

Tipo de contrato Administração

Gestor Alexandre Canezin

Área construída 17.000  m²

Volume de concreto 5.000 m³ 

Colaboradores no pico 380 

Gestor do negócio 
Alexandre Canezin

Na fase da construção da estrutura do edifício, na qual os 
desafios foram a recuperação do prazo excedido pela execução 
das fundações e contenções e a dificuldade de logística da 
obra, pois o terreno de aproximadamente 850 m², foi totalmente 
ocupado pela construção, ou seja, não havia canteiro para 
armazenamento e logística. Isso pôde ser resolvido com a 
presença de projetistas comprometidos com o objetivo do 
empreendimento e de elevada capacidade técnica. 

A CEC (Companhia de Engenharia Civil - Projetista Estrutural) 
contribuiu de forma importante para a recuperar o prazo adicional 
consumido pelas escavações e fundações, com estudos e 
medidas que permitiram a execução da estrutura do edifício em 
regime “Top/Down”, sendo que o conceito do projeto, inicialmente, 
não previa esta solução. Quanto a logística, a equipe conseguiu 
manter rigorosamente o ciclo de concretagem de uma laje por 
semana, aplicando conceitos de logísticas provenientes das 
discussões e decisões semanais de planejamento, como por 
exemplo, quadro diário de entregas de materiais, que foi uma 
ferramenta de fundamental importância para o abastecimento do 
canteiro em tempo adequado.

É importante ressaltar que o foco no prazo antecipado, sempre 
foi uma das metas da UN e do cliente, o que se acentuou com 
o impacto causado pelo desenvolvimento da disciplina de 
arqueologia. Isso associado ao Programa HTB de Excelência 
de Gestão de Obra que foi implantado em nossa unidade, 
contribuiu, e muito, para que essa demanda fosse atendida. 

Como resultados práticos e diretos da implantação do SHGO na 
unidade, entre outros, podemos citar a identificação antecipada 
da necessidade de alterar o método construtivo dos banheiros 
PNE’s dos pavimentos corporativos (tradicional) para o sistema 
“banheiro pronto”. O local de implantação dos mesmos era 
ocupada pelos elevadores cremalheiras o que impactaria 
o prazo de construção de forma relevante. Em um primeiro 
momento, esta definição parece ser óbvia, porém, somente um 
planejamento detalhado e alinhado entre todos os participantes 
da unidade é capaz de identificar esse tipo de ocorrência em 
tempo hábil, que pode permitir estudos alternativos tanto de 
ordem econômica, de projeto e de logística.

Vista noturna do empreendimento.
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Matéria da capa
Hospital Moinhos de Vento

Por Ana Paula Reis

O empreendimento Bloco 16 está concluído e entregue ao cliente 
Hospital Moinhos de Ventos, que é referência em qualidade e 
especialização nos serviços oferecidos à população. Conquistou 
a Acreditação da Joint Commission International (JCI), em 2002, 
sendo a segunda instituição a ser certificada no Brasil.

A TEDESCO executou o projeto de expansão do hospital, com 
um anexo ao complexo hospitalar já existente, localizado em 
uma região nobre da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul. A expansão foi composta por três pavimentos de leitos 
hospitalares, um pavimento destinado a transplantes de medula 
óssea, um pavimento para uma nova CTI e quatro pavimentos 
de suporte técnico/operacional. 

O escopo de projeto inclui todos os serviços de infra e 
supra estrutura, instalações, fechamentos, revestimentos e 
acabamentos, assim como projeto e execução de sistema 
acústico e de ar condicionado. 

Com área total de 9.305 metros quadrados e volume de concreto 
de 3.434 metros cúbicos, a estrutura foi executada em concreto 
armado, utilizando o sistema de lajes nervuradas e estacas tipo 
escavada com profundidade de aproximadamente 15 metros 
e diâmetros de 80, 90, 100 e 110 mm. O projeto optou por 
fachadas ventiladas em cerâmica e unitizadas em alumínio, de 
alta complexidade executiva. 

Quanto à complexidade dos serviços, podem ser citadas 
as instalações de climatização e de acústica, que foram 
desafiadoras, devido às inúmeras alterações de projetos e 
compatibilização de ambas, além da importância deste item 
em edificações para serviços de saúde, no qual os fatores 
ambientais definem as condições de conforto e assumem 
responsabilidades significativas durante o desenvolvimento da 
concepção de projeto. 

A utilização de diferentes tecnologias e o restrito mercado de 
fornecedores foram desafios para a TEDESCO, principalmente 
com relação ao gerenciamento de escopo e a identificação de 
fornecedores aptos para realizarem os serviços e para a entrega 
dos materiais contratados. Porém, o rendimento de capacidade 
técnica da equipe de produção foi grande e o desempenho 
totalmente satisfatório perante o cliente.

Um ponto a ser destacado é a utilização de fachadas ventiladas, 
o que proporcionou o conforto térmico e racionalização de 
climatização. A complexidade na execução foi desafiadora pela 
existência de outros prédios e a compatibilização com os demais 
sistemas de fachadas. Basicamente, a fachada ventilada é um 
sistema de revestimento dos fechamentos do edifício que deixa 
uma câmara ventilada entre o revestimento e o isolamento, 
eliminando as indesejáveis pontes térmicas, assim como os 
problemas de condensação. A nova tecnologia de execução foi 
concluída com excelência, por meio de estudos e planejamento.

Detalhe interno.

Fachada do empreendimento.
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Algumas das solicitações do cliente foi o prazo restrito 
de início de operação e a entrada de mobiliários 
e equipamentos que não pertenciam ao escopo 
TEDESCO. A complexidade de montagem destes 
itens foi diretamente planejada entre as equipes de 
engenharia do hospital e da construtora, de forma que 
o cronograma cumprisse com liberações parciais para 
a montagem destes e não influenciasse nos prazos 
intermediários da equipe da obra. Uma ação conjunta 
e serviços executados simultaneamente, horários 
diferenciados de trabalhos e muita cooperação entre 
construtora, cliente e subcontratados.

“Conseguimos cumprir os objetivos 
traçados, o prazo e o custo, com 
qualidade e excelência. Vale ressaltar o 
bom relacionamento conquistado com o 
cliente durante toda a obra e as diversas 
experiências e contribuições técnicas 
apresentadas por Carlos Marczyk, gerente 
de infraestrutura do hospital”, comenta 
Paulo Matos, gestor do negócio. 
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Ficha técnica
Construtora TEDESCO

Prazo da obra 22 meses

Tipo de contrato Global

Gestor Paulo Matos

Área construída 9.305,00  m²

Volume de concreto 3.434,00 m³ 

Colaboradores no pico 210 

Gestor do negócio 
Paulo Matos

Como o terreno encontra-se anexo ao hospital existente, a 
execução do projeto foi altamente planejada pela equipe para 
minimizar os riscos, principalmente em relação a vibrações 
e ruídos. Outro item importante na realização da obra foi a 
utilização do Programa HTB de Excelência Operacional (PHEO) 
para intensificar os resultados, sendo a primeira Unidade de 
Negócio da TEDESCO a participar deste projeto. Por meio do 
PHEO, houve a redução de prazo de execução da estrutura e 
redimensionamento de mão-de-obra, otimizando a logística 
local.

Destacam-se também o estudo para a implantação do canteiro, 
o planejamento detalhado de logística e os ajustes nos 
cronogramas de entrega dos insumos para contornar o terreno 
de pequena dimensão, com construções hospitalares ocupadas 
em torno e com dificuldades de abastecimento devido à rua de 
acesso a obra ser inclinada e com transito intenso. 

A equipe trabalhou juntamente com o órgão municipal de 
fiscalização para a alteração de sentido, quando possível, 
das vias públicas nos dias de concretagem e de içamento 
de equipamentos, além do bloqueio quando necessário. Os 
içamentos de equipamentos críticos foram realizados em 
feriados e finais de semana buscando a liberação plena da rua.

Detalhe interno.

Equipe da obra.

Na inauguração do hospital - da esquerda para direita: Thales Santos 
(coordenador TEDESCO), Detlef Dralle (diretor presidente do Grupo HTB), Carlos 
Marczyk (gerente de infraestrutura do Hospital Moinhos de Vento), Volker Schmidt 

(diretor vice-presidente da TEDESCO), Mohamed Parrini (superintendente 
executivo do hospital Moinhos de Vento), Evandro Moraes (Superintendente 

Administrativo do Hospital Moinhos de Vento), Pedro Silber (diretor presidente da 
TEDESCO) e Pedro Eduardo Bier (Presidente do Conselho do Hospital Moinhos 

de Vento).
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A escola americana Graded School contratou a HTB para a 
construção de seu novo ginásio, localizado em São Paulo.

O novo ginásio terá três andares, com quadras poliesportivas, 
piscina e quadras de tênis. O escopo do projeto compreende 
demolições do ginásio existente, movimento de terra, fundações 
profundas, estrutura de concreto moldada “in-loco”, estrutura 
metálica, incluindo lajes steel deck, instalações elétricas e 
hidráulicas, ar condicionado, automação e supervisão.

Merecem destaque os serviços de estrutura 
metálica, fechamento das fachadas, 
piso de madeira das quadras do térreo 
e instalações da área de piscina que 
receberão ar condicionado com sistema de 
desumidificação 

A equipe do empreendimento tem como desafios 
o prazo da obra que é de 14,5 meses e a 
execução do projeto com a operação do 
colégio.

Nova Obra
Graded School – Ginásio 

Por Ana Paula Reis

Ficha técnica
Construtora HTB

Prazo da obra 14,5 meses

Tipo de contrato PMG ( Preço Máximo Garantido )

Gestor Pedro Ferreira

Área construída 5.120 m²

Colaboradores no pico 300

Perspectiva das quadras de tênis do empreendimento.

GLP Irajá
Certificação LEED Gold 

Por Ana Paula Reis

A obra GLP Irajá, localizada no Rio de Janeiro, realizada pela 
KERN para o cliente GLP Brasil, o principal fornecedor global 
de instalações logísticas modernas, recebeu certificação LEED 
Gold.

O empreendimento atendeu os requisitos de prevenção de 
poluição nas atividades de construção; uso racional de água, 
com reaproveitando da água da chuva para irrigação e uso nos 
vasos sanitários; otimização da eficiência energética; depósito de 
resíduos recicláveis; qualidade do ambiente interno e inovação 
do projeto. 

Inicialmente, o empreendimento iria obter o certificado Silver, 
mas devido à pontuação, obteve-se o Gold, o que superou as 
expectativas do cliente
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Vista aérea do empreendimento GLP Irajá. 

A HTB foi contratada e realizou todo o trabalho de pré-construção 
do ginásio, incorporando nos projetos as solicitações do cliente. 

Essa nova etapa reafirma a parceria da HTB com a Graded 
School e consolida a empresa no segmento de construção de 
escolas.

Gestor do negócio 
Pedro Ferreira
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A Fibria, empresa brasileira líder mundial 
na produção de celulose branqueada de 
eucalipto, premiou todos fornecedores 
que participaram da construção de sua 
segunda fábrica de celulose, no Mato 
Grosso do Sul. 

A HTB entregou antecipadamente 
as obras Andritz-Pátio de Madeira e 
Andritz-Planta de Secagem, cumprindo 
com todos os requisitos do cliente.

A entrega parcial de áreas possibilitou 
ainda o início antecipado da montagem 
de equipamentos e das instalações 
eletromecânicas, otimizando assim os 
trabalhos.  
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Eventos e premiações
Reconhecimento do Grupo HTB

Por Ana Paula Reis

Foi realizado no Club Transatlântico, em São Paulo, um debate 
especial, com lideranças do mundo corporativo, sobre as 
tendências e perspectivas para 2018. O diretor presidente Detlef 
Dralle representou o Grupo HTB no evento.

Perspectivas 2018 

Reconhecimento  Prêmio Talento Engenharia Estrutural

O Prêmio Talento Engenharia Estrutural, uma iniciativa da da 
ABECE (Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria 
Estrutural) e apoiado pela Gerdau reconhece e premia os 
profissionais ou empresas que desenvolvem projetos de 
destaque na engenharia de estruturas. 

Na edição de 2017, dois empreendimentos construídos pela 
HTB receberam prêmios: o Tishman - Pátio da Marítima (AQWA 
Corporate), localizado no Rio de Janeiro, foi premiado na 
categoria “Edificações”, reconhecendo Eduardo Assis Fonseca 
e Suely Bueno.

E na categoria “Votação On-line”, o edifício Habitat Bradesco, 
localizado em São Paulo, reconhecendo Ana Paula Silveira. 

Realizado em Fortaleza, Ceará, o evento conjunto com o 
SBTIC (I Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Informação e 
Comunicação na Construção) e o SIBRAGEC (10º. Simpósio 
Brasileiro de Gestão e Economia da Construção) contou com 
a presença de professores, pesquisadores e alunos de pós-
graduação e graduação, como também construtores, projetistas, 
consultores, técnicos de órgãos públicos e outros profissionais 
atuantes na construção civil.

A HTB foi representada por Thomas Diepenbruck, gerente de 
Engenharia & Inovação, que palestrou sobre “Como Alavancar 
a Gestão da Produção das Construtoras com a Aplicação do 
Lean”. 

SBTIC e SIBRAGEC 2017

Empreendimento Tishman - Pátio da Marítima - AQWA Corporate. 

Empreendimento Habitat Bradesco. O primeiro à esquerda: Detlef Dralle, diretor presidente do Grupo HTB.

Medalha recebida.

Thomas Diepenbruck em palestra.  



10

Te
cn

o
lo

g
ia

Grandes concretagens
UTE - Porto de Sergipe I

Por Marcio Louro

Concretagem da base do HRSG (Heat Recovery Steam Generator- unidade 
que gera o vapor com a descarga da turbina a gás) sendo iniciada (volume de 

1.741m³).  

A equipe da UTE Porto de Sergipe I desenvolveu um estudo 
detalhado para a execução das grandes concretagens das 
bases das turbinas, com o apoio das ferramentas do SHGO, o 
Sistema HTB de Gestão de Obras.

Inúmeros desafios envolviam esses grandes eventos, como por 
exemplo, a distância de 40 quilômetros entre a usina de concreto 
e a obra, a execução da concretagem de cada peça em uma 
única etapa, otimização do traço e redução de consumo de 
cimento, aliado a adição de gelo para refrigeração e controle do 
calor de hidratação do concreto, a falta de fornecedores locais 
com know-how e capacidade para fornecimento de concreto na 
velocidade necessária, entre outros.

O primeiro grande desafio foi a elaboração de um traço de 
concreto que mantivesse sua trabalhabilidade durante o 
transporte e fosse entregue na obra com as características 
especificadas pelo projetista para lançamento. Foram ensaiados 
aproximadamente 60 traços diferentes até a definição do ideal. 
Este desafio foi superado com grande sucesso pela equipe de 
engenharia e suprimentos da UN, apoiadas por um consultor de 
concreto.

Simultaneamente ao desenvolvimento do melhor traço para o 
concreto, a equipe se debruçou no estudo detalhado de todas 
as etapas do processo, com ensaios e estudos logísticos, 
dimensionamento de máquinas, colaboradores e treinamentos 
de todos os envolvidos, para que a evolução de todos os itens e 
etapas necessárias à operação fosse realizada com excelência. 

Logística Interna detalhada para circulação dos caminhões betoneira na obra 
(Concretagem da base da turbina a gás com 1.780 m³).

Logística interna detalhada na área da usina de concreto.

As ferramentas da Estratégia de Produção & Logística apoiaram 
o time da obra na elaboração dos planos logísticos nas áreas da 
usina e da obra, detalhando todas as rotas de abastecimento, 
expedição e descarte do concreto e seus insumos, além do 
posicionamento de cada equipamento estacionário e suas 
funções, sempre com o incremento de redundâncias para o caso 
de algum dos equipamentos falhar. Estas ações tinham como 
objetivo uma concretagem ininterrupta durante toda a operação, 
pois caso houvesse uma interrupção maior que 1h30min no 
lançamento de concreto, a operação deveria ser abortada e a 
base demolida.

Dados Técnicos – Concretagem realizada em 14/10/17

Volume de concreto 1.741 m³

Gelo utilizado 133,5 T

Cimento utilizado 566 T

Agregados utilizados 3.220 T

Agua utilizada (concreto) 354 m³

Duração 18h

Total Viagens (caminhões betoneiras) 221

Caminhões betoneiras 45

Bombas lanças 4 operando + 1 reserva

Profissionais envolvidos (diferentes turnos) 300

Ao longo das operações, todos os dados foram controlados e 
assim melhorias foram identificadas e implantadas, otimizando 
continuamente o tempo das operações. Com isso, o ganho de 
produção pôde ser observado em cada base concretada. A 
coleta de dados também possibilitou o aperfeiçoamento das 
operações de concretagem a cada novo evento. Estes dados 
serão disponibilizados na Memória Técnica da HTB para que 
toda a empresa possa utiliza-los em outros empreendimentos. 

Ainda há grandes desafios, como pilares com volume de 115 
m³ cada e 12,30 metros de altura, além de uma laje com 3,20 
metros de espessura a uma altura de 15,50 metros e com volume 
de aproximadamente 1.700 m³, a ser realizada em uma única 
concretagem. No período do mês de outubro, foram lançados 
9.100 m³ de concreto. Sendo o pico atingido, até o momento de 
11,065 m³ no período de 10.10.2017 a 04.11.2017.

“As ferramentas do SHGO estão sendo de suma 
importância para o sucesso e aprimoramento destes 
desafios tão representativos. Sem elas certamente 
os desafios já superados seriam conquistados com 
muito mais suor. Os próximos eventos estão muito 
mais fáceis de serem superados com o SHGO 
implantado em nossa obra.”, relata Danilo Pessoa, 
engenheiro de suprimentos da UN.
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Foi realizada pela HTB a Auditoria Interna do Sistema de Gestão Integrado, 
baseado nas normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 180001:2007. 

A equipe auditou o escritório de São Paulo e as obras Yara - Projeto RGC, 
localizada em Rio Grande, no Rio Grando do Sul; os empreendimentos Four 
Seasons SP e Avenues - Campus São Paulo, em São Paulo; e UTE Porto Sergipe 
I, em Barra dos Coqueiros, Sergipe. 

A HTB passa pela fase de migração para a nova versão da ISO9001/2015 – 
Sistemas de Gestão da Qualidade e ISO14001/2015 – Sistemas de Gestão 
Ambiental, cujas principais alterações reforçam conceitos em gestão de riscos, 
gestão de mudança e conhecimento. 

Para tanto, foi traçado um plano de trabalho dividido em três etapas: auditoria de 
diagnóstico, plano de ação para atender as adequações necessárias e auditoria 
interna para monitoramento. 

A auditoria Interna foi bem sucedida, resultado de colaboradores engajados com 
o atendimento das diretrizes internas da HTB. Foi constatado que grande parte 
dos requisitos das novas versões das normas são atendidos pelo sistema de 
gestão HTB.

Além disso, nessa etapa foi possível a troca de experiências entre os colaboradores 
e equipe auditora o que proporcionou sugestões para o Management System e 
contribuiu para a identificação das oportunidades de melhoria.

Nessa reta final acontecerá a Auditorias de Prontidão e de Recertificação 
realizadas pela certificadora DQS, Associação Alemã para Certificação de 
Sistemas de Gestão.

Obter a recertificação comprova o amadurecimento do sistema de gestão pautado 
nos requisitos da Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente e é de extrema 
relevância porque reflete a preocupação com a melhoria contínua da prestação 
de serviços.

A competência e o profissionalismo dos colaboradores contribuem 
significativamente para o continuo fortalecimento do nosso sistema de gestão e 
Filosofia Empresarial, agregando valor ao negócio dos nossos clientes.

Recertificação 
Sistema de Gestão Integrado

Por Luiz Nunes

Q
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À esquerda, Ricardo Serowik, superintendente de serviços técnicos da DIN, em auditoria no escritório 
de São Paulo. 
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Você consegue conciliar bem seu hobby com as suas 
atividades diárias? Cristiane:

Sim, a fotografia é uma arte bem dinâmica e livre, e isso 
possibilita encaixá-la bem nas atividades no dia a dia. 

Deixe uma mensagem para as pessoas que querem iniciar 
uma atividade/hobby, mas acham que não tem tempo.

A verdade é que sempre encontramos tempo para aquilo que 
realmente queremos fazer. As pessoas correm atrás e se 
organizam para fazer, caso seja algo prazeroso. O importante 
é parar de dar desculpas e começar algo que faça bem pra si 
mesmo.

Expediente: TAPUME, publicação interna para os colaboradores da HTB. Coordenação: Fátima Idogava. Comissão editorial: Ana Paula Reis, Andreza Assis, Luiz 
Nunes, Leandro Souza, Lusimelia Roberto, Marcella Piccoli, Tatiane Cordeiro, Thomas Diepenbruck.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145 - São Paulo. Layout/Diagramação: Ana Paula Reis. Tira HTBzinho: Multiart Comunicação – Fone (11) 5539-7577.  
É permitida a reprodução das matérias, desde que seja citada a fonte. Tiragem: 1.500 exemplares. Fale conosco: comunicacao@htb.eng.br

Homenagem por tempo de casa
É com satisfação que divulgamos os homenageados de setembro a dezembro: 

Por Cristiane Evangelista
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Flavio Bouvier
Tempo de HTB: 10 anos 
Função atual: Gerente de produção 
Unidade atual: Four Seasons SP
Outras funções ocupadas: Coordenador e engenheiro de 
produção, gerente de negócio. 
Unidades onde trabalhou: Graded School, Colégio Santa 
Cruz, NIC.br, Faria Lima 3500, Cidade Jardim, ECO Berrini, 
Cidade Jardim Corporate Center.

José Pavan
Tempo de HTB: 15 anos
Função atual: Gerente de orçamento
Unidade atual: Diretoria Industrial
Outras funções ocupadas: gerente de serviços técnicos, 
coordenador de propostas&orçamentos, engenheiro de 
orçamentos.
Unidades onde trabalhou: Diretoria técnica, Propostas. 

Luigi Crincoli Filho
Tempo de HTB: 15 anos 
Função atual: Superintendente Administrativo & Financeiro
Unidade atual: SAF
Outras funções ocupadas: gerente e coordenador financeiro, 
analista controladoria e financeiro.
Unidades onde trabalhou: Controlling, financeiro, diretoria 
Administrativa & Financeira.

Nesta edição, a colaboradora Cristiane Evangelista, assistente 
da área de recursos humanos, compartilha suas experiências 
sobre o seu hobby: fotografar.

Há quanto tempo pratica? Com qual a freqüência? Cristiane: 

Na verdade, sempre fotografei. Em todos os momentos, em 
festas, reuniões e viagens, eu ficava atrás das câmeras, tirando 
as fotos do pessoal. Mas a prática mais aprimorada começou 
em abril desse ano. Estudei sobre técnicas e investi em 
equipamentos profissionais. Atualmente, toda semana fotografo, 
tanto em momentos de lazer como em eventos.

E o que fez você ir em busca 
de um hobby? E o porquê da 
escolha deste? Cristiane:  

Uma palavra resume: a paixão! 
Fotografar é algo que sempre 
esteve dentro de mim e é algo 
que me faz bem, me dá prazer. 

Já participou de 
campeonatos/ concursos? 
Cristiane: 

Ainda não participei de 
campeonatos ou concursos, 
mas participo de eventos 
culturais em São Paulo, e faço 
parte do coletivo Grajau Rap 
City. 

Série: Nas horas vagas
O seu hobby é:

Por Ana Paula Reis

Cristiane em um dos momentos de 
fotografia.

Ana Paula Chagas Pinheiro
Tempo de HTB: 10 anos 
Função atual: Analista de recursos humanos
Unidade atual: Recursos humanos

Alessandra Góes de Souza
Tempo de HTB: 15 anos
Função atual: Gerente de qualidade, segurança do trabalho 
e meio ambiente
Unidade atual: QSM
Outras funções ocupadas: Coordenadora de QSM
Unidades onde trabalhou: Diretoria de edificações, TIM 
Data Center, Extra Mooca, Walmart, Petrobrás.

Fotos tiradas por Cristiane: à esquerda, Av. Paulista, em São Paulo e à direita, 
Lençóis Maranhenses, no Maranhão. 

Tatiane Araujo Cordeiro
Tempo de HTB: 10 anos 
Função atual: Coordenadora de orçamentos
Unidade atual: Diretoria industrial
Outras funções ocupadas: tecnólogo de orçamentos, 
orçamentista. 
Unidades onde trabalhou: Propostas.

José Carlos da Silva
Tempo de HTB: 30 anos 
Função atual: Mestre de estrutura
Unidade atual: Avenues-Campus São Paulo
Unidades onde trabalhou: Four Seasons SP, Tishman-
Pátio da Marítina, Edifício Barão de Tefé, ECO Sapucaí, 
Villas Fasano do Lago, ECO Berrini, Hospital Albert Einstein, 
Condomínio Praça Villa-Lobos, Villares Metals, Terphane, 
Walmart, Petrobras. 


