ATRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
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Cep: 13105-076-Fone: 55 19 3258 2282
www.atriaeng.com.br

Nossa Empresa

A Atria Engenharia e Comércio Ltda, fundada em 18 de agosto de 1982, é
uma empresa dedicada à prestação de serviços técnico-profissionais no
ramo da construção civil e Incorporação de imóveis, tendo já construídos
mais de 100.000m² na área residencial, comercial e industrial.
A Atria Engenharia e Comércio Ltda, adota procedimentos e ações de forma
a difundir e utilizar conceitos de Sustentabilidade em todos os seus
empreendimentos imobiliários.
Alguns de nossos serviços:
 construção civil em geral, regime de empreitada, regime de administração
e de recursos próprios;
 orçamentos e planejamentos;
 otimização de projetos existentes.

Edifício Atrium

Edifício Barramares

Edifício Barlavento

Nossa Filosofia
Visão
Uma empresa com crescimento contínuo, conduzida por pessoas
competentes para empreender temas imobiliários e prestar serviços acima
das expectativas dos clientes e dos proprietários.
Missão
Construir e desenvolver projetos imobiliários com alta qualidade, com custos
economicamente reduzidos, para competir com os concorrentes no
segmento de mercado de obras residenciais e industriais de médio porte.
Valores
 satisfação dos clientes;
 envolvimento e parceria com fornecedores;
 treinamento e motivação de funcionários;
 retorno do capital aplicado dos acionistas;
 ética e padrão de integridade;
 envolvimento com segurança e a comunidade.
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Edifício Cap. D’ Antibes

Edifício Catamaran

Edifício Omega Office

286 escritórios (41 m2)
48 lojas (60 m2)
495 carros (estacionamento)
Total de 33.000 m2 de construção
Adoção das Normas do LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design)
Cond. Forest Hill

U.S. Green Building Council ®
 Utilização de água de chuva para rega de jardins
 Redução do impacto ambiental no local da obra e seus arredores
 Conservação de energia e a gestão ecológica dos materiais residuais
 Utilização de materiais de construção que não causem danos ao ambiente
 Gestão na construção de resíduos (separação, classificação e reciclagem)
 Grandes áreas permeáveis , menos áreas pavimentadas
 Espécies nativas no paisagismo (adaptadas às condições climáticas locais)
 Utilização de tecnologia e equipamentos para a redução do consumo de
água e energia nos escritórios, lojas e áreas comuns
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Sustentabilidade: O amanhã requer este compromisso hoje.
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