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CANPACK DO BRASIL S.A. – Indústria de embalagens metálicas

2016 41.303,89m² 120.251,00m² Itumbiara - GO

2016 41,303.89m² 120,251.00m² Itumbiara - GO

Características:

Features:

Primeira fábrica no Brasil da Canpack (multinacional americana de origem 
polonesa). Complexo Fabril de Latas de Alumínio com capacidade produtiva de
6,5 milhões de latas por dia.

Metal Packaging Industry. Can-Pack's first factory in Brazil (American 
multinational of Polish origin). Industrial Complex manufacturer of aluminum 
cans with production capacity of 6.5 million cans a day.





Características:

Features:

TAMA BRASIL – Indústria de embalagens agrícolas

Primeira fábrica no Brasil da Tama (multinacional israelense). Complexo Fabril 
de filmes plásticos para uso em embalagens agrícolas.

Agricultural Packaging Industry.Tama's first factory in Brazil (Israeli 
multinational). Industrial Complex manufacturer of plastic films for use in the 
agricultural packaging industry. 





Características:

Features:

GONÇALVES – Indústria Gráfica

Indústria Gráfica de embalagens em papel cartão para os mais variados 
segmentos, com destaque para a área farmacêutica. 

Printing industry of paperboard packaging for the most varied segments, 
especially in the pharmaceutical area.





Características:

Features:

QUÍMICA AMPARO – YPÊ – Fábrica de Detergentes

Fábrica de detergentes, alvejantes e amaciantes com capacidade de produção 
de 10 milhões de litros por ano.

Factory of detergents, bleaches and fabric softeners, with a production 
capacity of 10 million liters per year.





Características:

Features:

BIMBO DO BRASIL – Indústria Alimentícia

Unidade Fabril de panificação industrial, do Grupo Bimbo, maior empresa do 
segmento no mundo e líder no mercado nacional e americano.

Food Industry. Bakery Processing Plant, from Bimbo Group, the world's largest 
company in the segment and leader in the national and American markets.





Características:

Features:

RIO BRANCO ALIMENTOS / PIFPAF – Frigorífico

Frigorífico de Aves, responsável pelo abatimento, processamento e distribuição 
de alimentos congelados, com capacidade para abatimento de 150.000 frangos 
por dia. 

Poultry refrigerated storage, responsible for slaughter, processing and 
distribution of frozen food, with capacity of 150,000 chickens slaughtered a day.





Características:

Features:

TORTUGA Companhia Zootécnica Agrária

Centro de Distribuição de produtos agrários e de nutrição animal. 

Agricultural Zootechnical Company. Animal nutrition and agricultural products
Distribution Center. 





Características:

CIFARMA – Indústria Farmacêutica 

Features:

Parque Industrial Farmacêutico, com produção de medicamentos líquidos, 
semi-sólidos, líquidos estéreis, hormonais e cosméticos.

Pharmaceutical Industrial Park, with production of liquid medicines, semi-
solids, sterile liquids, hormonal and cosmetic products.





Características:

MARAJOARA Laticínios

Features:

Laticínio com linha para produção de leite (UHT) e derivados;

Dairy products industry with production line of milk (UHT) and milk products;





Características:

NEO-QUÍMICA – Indústria Farmacêutica

Features:

Indústria Farmacêutica, com produção mensal superior a 50 milhões de 
unidades de medicamentos;

Pharmaceutical Industry, with monthly production of more than 50 million
units of medicines;





Características:

GJP HOTELS & RESORTS

Features:

Complexo Hoteleiro do Grupo GJP no Aeroporto Internacional de Confins,
em edificação de 14 pavimentos, com 135 quartos da marca Linx (3 estrelas)
e 39 da marca Prodigy (4 estrelas).

GJP Group Hotel Complex at Confins International Airport,
construction of 14 floors, 135 rooms of Linx brand (3 stars) and 39 rooms
of Prodigy brand (4 stars).





Ano:     Área:            Local:
2016        1.800,00 m²     Curitiba - PR

Year:     Total Built Area:     Location:
2016          1,800.00 m²                   Curitiba - PR 

Características:

DECATHLON – Loja de Materiais Esportivos

Features:

Unidade de Curitiba da loja de materiais esportivos Decathlon.

Curitiba unit of sporting goods store Decathlon.





Características:

IFB – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Features:

Campus de Ensino Profissional e Tecnológico, com estrutura completa para 
cursos nas áreas de Alimentação, Administração, Química, Logística, 
Agronegócio e Cooperativismo.

Professional and Technological Education Campus, with complete structure 
for courses in the areas of Food, Administration, Chemistry, Logistics,
Agribusiness and Cooperatives.





Características:

SESC - GO

Features:

Unidade Goiânia do SESC (Serviço Social do Comércio) em edificação de alta 
tecnologia em estrutura metálica para atendimento as atividades sociais e de 
lazer, com teatro, academia, salas de dança, auditórios, consultórios 
odontológicos, dentre outras atividades.

Goiânia unit of SESC (Commerce Social Services) in a high-tech metallic 
structure building for social and recreational activities, with a theater, gym, 
dance halls, auditoriums, dental offices, among other activities.  





Características:

IPÊ SHOOPING E LOTEAMENTO MICHELÂNGELO

Features:

Masterplan contemplando loteamento residencial e Shopping Center com 
lojas, praça de alimentação, cinemas e supermercado, totalizando 12.380 m² 
de ABL;

Masterplan including residential allotment and Shopping Center with shops, 
food court, cinemas and supermarket, in the total rented area of 12,380 m²;





Características:

SDM – Edifício Comercial

Features:

Centro Comercial de 10 pavimentos com Lojas e Salas Comerciais em
área nobre de Águas Claras.

Commercial Building. 10- storey Commercial Center with shops and 
commercial rooms in a noble area of Águas Claras city.





Características:

OLIVEIRA´S PLACE – Centro de Convenções e Eventos

Features:

Centro de Convenções e Eventos com ambientes integráveis, cozinha industrial 
e área para eventos com capacidade para mais de 1000 pessoas.

Conventions and events center with integrated environments, industrial 
kitchen and events area for over 1000 people.





Características:

BASE ATACADISTA – Supermercado Atacadista

Features:

Supermercado Atacadista com áreas de exposição, administração,
depósito e câmaras frias.

Wholesale supermarket with exhibition areas, administration, storage and
cold rooms.





Características:

CLÍNICA SÃO CAMILO

Features:

Clínica Radiológica de 4 pavimentos referência no diagnóstico por imagem.

4-storey Radiological Clinic, reference in diagnostic imaging.





Características:

SLM – Edifício Comercial

Features:

Edifício Comercial de 10 Pavimentos com lojas e salas comerciais em região
nobre da cidade de Goiânia.

10- storey Commercial Building with shops and commercial rooms in a noble
area of Goiânia City.





Características:

ORGANIZAÇÃO JAYME CÂMARA – Afiliada Rede Globo, GO

Features:

Sede de emissora de TV de Itumbiara e Ampliação da Sede e Parque Gráfico
de Goiânia aonde é produzido o jornal de maior circulação do Estado.

Subsidiary of Rede Globo organization, Goiás State. TV broadcaster 
headquarter in Itumbiara city and expansion of Headquarters and Printing 
Plant in Goiânia, where the newspaper with the largest circulation in the State 
is produced. 









Características:

RIVIERA - GR-GUARULHOS – Condomínio Logístico

Features:

Condomínio Logístico dos Grupos Riviera Investimentos e GR-Properties 
localizado em Guarulhos próximo à Rod. Pres. Dutra. Complexo conta com 10 
módulos de aprox. 1.800m² cada, separados em 2 blocos, onde foram 
empregadas as mais atuais tecnologias construtivas num total de 19.792,67m².

Riviera Investments Group and GR-Properties Logistics Condominium located in 
Guarulhos-SP, next to the highway Rod. Pres. Dutra. The complex has 10 
modules of approximately 1.800m² each, separated in 2 blocks, where the most 
current technologies in construction were executed in the total of 19.792, 67m².





Características:

RIVIERA - GR-RÉGIS – Condomínio Logístico

Features:

Condomínio Logístico dos Grupos Riviera Investimentos e GR-Properties 
localizado às margens Rod. Régis Bitencourt. Complexo conta com 10 módulos 
de aprox. 1.800m² cada, separados em 2 blocos, onde foram empregados as 
mais atuais tecnologias construtivas num total de 30.592,23m².

Riviera Investments Group and GR-Properties Logistics Condominium located 
next to Highway Rod. Regis Bitencourt.  The complex has 10 modules of 
approximately 1.800m² each, separated in 2 blocks, where the most current 
technologies in construction were executed in the total of 30.592,23m².





Características:

UPS – Centro de Distribuição – Cajamar - SP

Features:

Instalações de Centro de Distribuição da UPS, líder mundial em logística. 
Implantação conta com climatização em área aproximada de 10.000m².

UPS Distribution Center installations, a world leader in logistics. 
Implementation has air conditioning in an area of approximately 10.000m². 





Características:

UPS – Centro de Distribuição – Goiás

Features:

Instalações de Centro de Distribuição da UPS, líder mundial em logística,
com armazenagem e distribuição de medicamentos em ambiente climatizado.

UPS Distribution Center installations, a world leader in logistics, with 
warehousing and distribution of medicines in an air-conditioned environment.





Características:

VOTORANTIM CIMENTOS – Centro de Distribuição

Features:

Centro de Distribuição da Votorantim Cimentos. Obra com logística especial
para armazenagem e distribuição de cimentos, argamassas e agregados.

Votorantim Cements Distribution Center. Construction project with special 
design to warehousing and distribution of cements, mortars, and aggregates.





Instituto Federal de Brasília - IFB

Características:

MACHMELO – Centro de Distribuição 

Features:

Centro Logístico e administrativo da Machmelo Atacadista, distribuidora de 
produtos alimentícios, de limpeza e de higiene pessoal e beleza para o varejo 
de Goiás e Distrito Federal.

Machmelo Wholesaler Administrative and Logistics Center, distributor of 
food, cleaning, personal hygiene and beauty products for retail business in 
Goiás state and Federal District.





Características:

REAL DISTRIBUIDORA  - Centro de Distribuição

Features:

Centro Logístico e administrativo da Real Distribuidora, empresa que atua na 
distribuição de produtos de higiene pessoal e beleza para o varejo do Centro-
Oeste. O Complexo conta com oficinas e área para abastecimento de frota de 
caminhões própria.

Real Distributor Logistics and Administrative Center. Company engaged in the 
distribution of personal hygiene and beauty products to retailers in the 
Midwest. The Complex has workshops and area for supply of its trucks.





Características:

JC DISTRIBUIÇÃO - Centro de Distribuição

Features:

Centro Logístico e administrativo da JC Distribuição, empresa que atua na 
distribuição para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, de produtos variados, 
com destaque para os segmentos alimentícios e de limpeza. O Complexo conta 
com oficinas e área para abastecimento de frota de caminhões própria.

JC distribution Logistic and administrative center. Company engaged in the 
distribution for the Midwest, North and Northeast areas of various products, 
especially food and cleaning products. The complex has workshops and area 
for supply of its trucks.





Características:

SANTA MARTA - Centro de Distribuição

Features:

Centro de Distribuição e complexo administrativo da rede de drogarias 
Santa Marta, principal rede de drogarias de Goiás. O Complexo conta com 
ampla área administrativa e Galpão Climatizado seguindo os mais altos 
padrões de qualidade para a armazenagem de medicamentos.

Drugstores Santa Marta Distribution and Administrative Complex, main 
network from Goias state. The Complex has a broad administrative area and 
an Air-conditioned Warehouse according to the highest standards of quality 
for storage of medicines.





Características:

ARMAZÉM ITAGUAÇU - Centro de Distribuição

Features:

Centro de Distribuição e sede regional de empresa atacadista atuante na área de 
distribuição de açúcar.

Distribution center and regional headquarters of wholesale company, active in 
sugar distribution.









Características:

YAMANA GOLD – Mineradora - Truck Shop

Features:

Complexo com oficina e pátios (Truck Shop) para manutenção de Veículos Off-
Road da Mineradora Canadense Yamana Gold, responsável pela extração de 
cobre e ouro na planta de Alto Horizonte-GO.  Oficina Principal conta com pé-
direito de 16m e Ponte rolante com capacidade para 10tn.

Complex with workshop and yards (truck shop) for maintenance of off-road 
vehicles from the Canadian mining company Yamana Gold, responsible for 
extracting copper and gold at the Alto Horizonte-GO plant. Main workshop has 
high ceiling of 16m and overhead crane with capacity of 10tn.





Características:

ANGLO AMERICAN – Mineradora 

Features:

Complexo de edifícios para funcionários da nova planta de extração de níquel do 
conglomerado britânico de Mineração Anglo American, em Barro Alto -GO.

Building complex for employees of the new extraction plant of the British 
company Anglo American Mining, in Barro Alto – GO.





Características:

MINERAÇÃO MARACÁ - Mineradora

Features:

Complexo de Galpões e Edifícios da Mineração Maracá controlada pela 
Canadense Yamana Gold, responsável pela extração de cobre e ouro na planta 
de Alto Horizonte-GO.

Maraca mining warehouses and buildings complex, managed by the Canadian 
company Yamana Gold, responsible for extracting copper and gold from Alto 
Horizonte – GO.









Características:

UTE GOIÂNIA II – Usina Termoelétrica

Features:

Usina Termoelétrica com potência de 140MV, do grupo israelense Telemenia. 
Usina com 88 geradores e mais de 1.800tn de equipamentos instalados. Tanques 
de armazenamento de mais de 3.100.000 litros de óleo diesel. Reservatório de 
água para incêndio de mais de 200.000 litros. Usina com capacidade para 
abastecer uma cidade de cerca de 500.000 habitantes.

Israeli group Telemenia Thermoelectric power plant with 140MV of power. Plant 
with 88 generators and more than 1.800tn of equipment installed. Storage tanks 
for over 3.100.000 liters of diesel. Water tank of over 200.000 liters for 
firefighting. Power plant with capacity to supply a city of about 500.000 
inhabitants.









Instituto Federal de Brasília - IFB

Características:

HOUSING ALPHAVILLE  – Condomínio Fechado de Casas

Features:

Condomínio Residencial Fechado de Sobrados executado para a incorporadora 
FAL2, com 50 unidades de 3 dormitórios em um conjunto com segurança e área 
de lazer completa.

Gated community with townhouses for the FAL2 Company, with 50 units of 3 
bedrooms, with full safety and complete recreation area.
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