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TECHNIQUE
A Technique atua desde 1997 nas áreas de infraestrutura,
construção civil e industrial, através de consultoria e
assessoria técnica à empresas e profissionais, nas diversas
fases dos negócios e empreendimentos. Dispomos de equipe
de engenharia capacitada e infraestrutura completa para
apoiar e complementar os quadros técnicos das empresas
em seus novos projetos e empreendimentos.

NOSSA META
Prestar um atendimento personalizado e adequado à
realidade de cada cliente, promovendo uma continua
melhoria de nossos trabalhos, focando nos resultados a
serem alcançados nos empreendimentos, aperfeiçoando
também a qualidade dos serviços de nossos clientes.

VISÃO
A Technique pretende ser referência em consultoria,
aplicando as boas práticas de planejamento e
gerenciamento de projetos e obras, contribuindo para a
melhoria da qualidade e obtenção de bons resultados nos
negócios dos seus clientes.

“Sempre que trabalhamos
com a equipe da Technique,
as atividades não são feitas
apenas para realizar algo
suficientemente bem, mas
para fazê-lo tão bem quanto
possível, isso proporciona
uma sinergia de esforços
sólida, baseada em princípios
éticos, busca de resultados e
comprometimento contínuo”.

“Embora já tenhamos passado
por grandes projetos e desafios,
em razão da necessidade de
constante melhoria, busca
de eficiência, controle da
informação e de maximizar
oportunidades para avanços
concretos, vejo a TECHNIQUE
como uma ferramenta
indispensável para nos ajudar a
alcançar estes objetivos”.

Leandro Vignochi, PMP
Exitus Gestão de Projetos

Leandro de Azevedo Goggia
Gerente de produção

GERENCIAMENTO e PERFORMANCE
Nos empreendimentos é imprescindível um planejamento
eficaz para um perfeito andamento dos trabalhos e garantia
da performance desejada no negócio.
A Technique dispõe de recursos para atendimento em
qualquer fase do empreendimento, desde os estudos
de viabilidade e engenharia básica, coordenação dos
projetos, planejamento, controle tecnológico e de
qualidade, gerenciamento da implantação e entrega
baseado nas melhores práticas do PMI® (Project
Management Institute) que está contida no PMBOK® e na
versão Construction Edition®.
Com base na experiência adquirida ao longo dos anos
e em grandes obras, desenvolvemos metodologias para
planejamento e gerenciamento de empreendimentos
através do domínio da gestão de processos.
Controlamos o cumprimento de etapas de cronograma
com fluxo de caixa, além da gestão de mudanças no
projeto, gerando uma utilização racional de recursos
empregados e garantia de retorno no capital investido
nos negócios.

Gerenciamento de Contratos

SERVIÇOS
Planejamento, monitoramento
e controle de obras e processos

com o uso do software MSProject
da Microsoft no controle e
acompanhamento de cronogramas,
reuniões quinzenais de Análise
Crítica para gestão do médio prazo
e monitoramento da performance
com uso de EVM (Análise de
Valor Agregado) controlando os
indicadores e resultados dos
contratos. Nesta área desenvolvemos
um Sistema de Acompanhamento
e Gestão de Empreendimentos
baseado nas Melhores Práticas
contida no PMBOK® do PMI® Project Management Institute e sua
versão Constrution Edition®.

com apoio técnico na formação
de equipes compostas por
profissionais especializados.

Projetos complementares,
Compatibilização e
Coordenação de Projetos
de Engenharia para novos

empreendimentos (obras civis e
de infraestrutura), com objetivo
de atender a atual grande
necessidade do mercado, com
visão focada na Engenharia de
Custos para a redução de custo e
serviços da sua obra.

Viabilidade Técnica e Comercial

de empreendimentos com definição
de Índice de Viabilidade.

Orçamento de Custo de
empreendimentos e obras, a partir
de um completo banco de dados
de composições de serviços, com
manutenção e atualização de dados
para clientes com uso de diversos
softwares e referências do mercado
(Volare, PLEO, Sienge, SINAPI).
Levantamentos e Quantificação
de Serviços e Projetos.

Planos de Trabalho, Composição
de Custos Unitários, Relatórios de
Curvas ABC, Relação de Insumos de
Obras, Metodologia de Cálculo de
BDI, Estudo de Encargos Sociais.
Licitações Públicas e Privadas,
suporte completo para participação
de sua empresa em concorrências.
Planilhas de Incorporação de

Registro de Imóveis pela
NBR 12721.

Treinamento e Capacitação
profissional através do Programa
Capacitação em Gerenciamento de
Projetos que visa formar Gerentes
de Empreendimentos em parceria
com o Senge Office.

Trabalhos sólidos,
resultados concretos.
Desde 1997.

Engenharia de Custos
Engenharia de Planejamento
Monitoramento e Controle
Gerenciamento de Projetos
Gestão de Processos
Acompanhamento de Performance
Implantação de Empreendimentos
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Projetos de Engenharia
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