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Sobre a Empreiteira

Sede

A TA Empreiteira presta serviços de 
construção civil com escopo completo 
de concreto estrutural e também com 

serviços especializados de armação.

Há 35 anos no mercado, acumulamos 
experiência em obras industriais e de 

infraestrutura com elevada qualidade 
e atendimento dedicado a nossos 

clientes.



NOSSO ESPAÇO

AMBIENTE 
EXTERNO

ESCRITÓRIO SALA DE
REUNIÕES



A missão da TA Empreiteira é 
fornecer serviços de construção civil 
com elevada qualidade e 
profissionalismo.

Missão

Ser uma empresa líder no seu 
mercado de atuação, focada na 
industrialização e modernização dos 
seus processos construtivos e gestão.

Visão



Credibilidade - Somos éticos e cumprimos os 
compromissos assumidos com nossos clientes, 
colaboradores e parceiros de negócios.

Foco no cliente - Atendemos às necessidades dos 
clientes com dedicação, oferecendo soluções
que atendam suas demandas.

Ser humano - Valorizamos o bem-estar, a 
segurança e a satisfação de nossos colaboradores.

Valores



Possuímos equipe técnica capacitada em 
segurança do trabalho, e dimensionamos 

nossos recursos conforme previsto na NR-4.

Os diálogos diários de segurança são 
realizados com temas atuais e de maneira 

didática, incentivando a participação de 
nossos colaboradores para contribuir com o 

aprendizado e crescimento pessoal e 
profissional de todos.

Incentivamos o trabalho coletivo através de 
programas de segurança, para que todos 
priorizem condições seguras de trabalho 

para toda a equipe.

Segurança
e Meio 
Ambiente





ARMAÇÃO
Somos especializados em armações de aço 
e trabalhamos com equipes experientes e 
capacitadas, prontas para executar projetos 
de forma organizada e coordenada. 

A organização do espaço de trabalho, 
redução de perdas e baixa geração de 
resíduos são as marcas dos nossos serviços 
de corte, dobra e montagem de aço.



CONCRETO ESTRUTURAL
Oferecemos aos nossos clientes os 
serviços de execução de estruturas 
de concreto moldado in loco, incluso 
a gestão dos recursos,levantamentos 
de qualidades, cronograma de 
suprimentos e acompanhamento 
dedicado das nossas equipes de 
engenharia e produção.



RECURSOS DE APOIO E LOGÍSTICA
Conforme as necessidades do cliente, e 
de acordo com as considerações 
exigidas para elaboração dos 
orçamentos, a TA Empreiteira realiza as 
mobilizações de maneira ágil e com 
recursos próprios para a logística de 
nossa mão de obra.



EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS
Oferecemos nossos serviços com 
completa estrutura de suporte, tais 
como equipamentos eletrônicos de 
corte/dobra e serras de bancada, ambos 
regulamentados conforme previsto na 
NR-12. 

Possuímos ainda equipamentos de 
movimentação horizontal/vertical de 
cargas, nível laser de alta precisão e 
equipamentos manuais diversos.



Entendemos que o fluxo e controle das 
informações do projeto é fundamental para 
o andamento das atividades, bem como 
para importantes tomadas de decisões. 

Por isso, mantemos nossos clientes 
abastecidos de informações concretas e 
confiáveis através de reportes diários.

GESTÃO EFICIENTE DE INFORMAÇÕES



MAPA DE ATUAÇÃO

Infra-estrutura
Energia

Aeroportuária

Saneamento

Industrial

Papel e Celulose

Automotivo

Fertilizantes

Grandes 
Edificações 

Ed. Grande Porte

Shoppings

Edifícios Comerciais



PORTFÓLIO 
DE OBRAS



2008

9,0 mi de visitas

Porto Alegre (RS)

Cliente: Racional



2009

Rio de Janeiro (RJ)

Cliente: THÁ

600 mil visitas



2010

Barra Velha (SC)

Cliente: THÁ

Centro de
Distribuição

132 Lojas



2011

5 mi de pneus/ano    

Cliente: Serpal

Campo Grande (RJ)

Fábrica de
Pneus



2011

120 mil motores/ano     

Cliente: Cesbe S.A

Joinville (SC)

Fábrica de
Motores



2012

Curitiba (PR)

900 Lojas

Cliente: THÁ

Prédio
Administrativo



2016

3,5 mi ton celulose/ano      

Três Lagoas (MS)

Cliente: HTB / Tucumann / SK

Projeto Horizonte 2



3,5 mi ton celulose/ano 

Ortigueira (PR)

2016

Cliente: HTB / Tucumann / 
                              SK / Matec

Projeto Puma



1500MW 

2017

Sergipe

Cliente: HTB

UTE Porto Sergipe



8 mi passageiros/ano

2018

Porto Alegre (RS)

Cliente: HTB / A.Yoshii

Aeroporto



5 mi passageiros/ano

2019

Florianópolis (SC)

Cliente: Racional

Aeroporto



Vazão 200 L/s 

2019

Florianópolis (SC)

Cliente: Infracon

ETE Rio Tavares



2019

2,4 mi toneladas
de fertilizante/ano

Cliente: Palmont

Uberaba (MG)

Fábrica de
Fertilizantes



2019

Lençóis Paulista (SP)

Cliente: HTB / Tucumann / Sertenge

3,5 mi ton celulose/ano  

Projeto
Star



2019

4 mi fiéis/ano       

Trindade (GO)

Cliente: HTB

Nova Basílica
do Divino Pai Eterno



CLIENTES PROJETOS REALIZADOS



(48) 3094-2403

comercial@taempreiteira.com.br

www.taempreiteira.com.br

CONTATO:

R. Argentina, 85
Bairro Potecas

São José, SC

CEP: 88119-293


