
A missão

Prestar serviços de engenharia 
com qualidade e desenvolvidos 
a partir das melhores soluções, 
procurando otimizar prazos, 
sem abrir mão da segurança 
e objetivando sempre a 
satisfação total do cliente.



Confiança
Sem confiança ninguém alcança o triunfo que aSPira

Serviços de qualidade são a base para confiança em nosso trabalho, e é por isso que a 
Focus Construções conta com experiência de profissionais conceituados nos diversos 
segmentos da engenharia.

a comprovação dessa competência vem com as mais variadas obras já entregues pela 
empresa aos seus inúmeros clientes, sejam eles do ramo público ou privado.

E é baseado nessa confiança que a Focus Construções busca se tornar uma empresa cada 
vez melhor e mais estruturada, honrando os seus oito anos de mercado e se planejando 
para os muitos outros que virão pela frente.

Elaboração de projeto executivo e 
execução de obras do sistema de 
esgotamento sanitário e despoluição do 
lago do Javary, em Miguel Pereira, no 
Estado do Rio de Janeiro

Miguel Pereira (Estação de 
Tratamento de Esgoto)
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Estratégia
uma emPreSa Sem eStratégia faz qualquer negócio - michael Porter*

Para se chegar aos oito anos de empresa e as mais de 50 obras executadas, não basta 
apenas um nome e a vontade. é por isso que a Focus Construções tem uma estratégia 
bem marcada que preza pelos bons serviços, embasada antes de tudo dentro da 
empresa, para que os clientes tenham acesso aos resultados esperados. Para cumprir 
com nossos objetivos garantimos antes de tudo um ambiente de trabalho limpo, 
favorável e motivador para nossos funcionários, além de fazer despertar sempre o 
espírito de equipe.

E é para atender cada vez melhor os clientes que garantimos oferecer as mais completas 
soluções em engenharia, além de garantir que prazos sejam compromissos levados a 
sério, somados sempre à qualidade e segurança. Além de contar com a experiência e 
prática que uma empresa como a Focus Construções pode apresentar.

Norteando os passos de nossa empresa temos uma estratégia que não só dita como 
fazermos nosso trabalho, mas que também garante a busca por inovações e constate 
aprendizagem, gerando resultados cada vez melhores.

* Michael Eugene Porter (Ann Harbour, Michigan, 4) é um professor da Harvard Business School, com interesse nas áreas de 
Administração e Economia.Estudou na Universidade de Princeton, onde se licenciou em Engenharia Mecânica e Aeroespacial.

Miguel Pereira (Estação de 
Tratamento de Esgoto)
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Áreas de Atuação
a empresa hoje vem atuando em sua maior parte no estado do rio de Janeiro, 
assim como começando a sua implantação em Brasília, a chamada “terra dos 
Negócios”.
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Serviços
a Focus Construções desenvolve projetos, estudos e serviços de engenharia, em diversas 
áreas:

• Saneamento Básico;
• Sistemas de abastecimento e irrigações;
• Recuperação Ambiental;
• Canalizações e Galerias;
• Macro Drenagem e pavimentação;
• Urbanização e paisagismo;
• Estruturas pré-moldadas e obras especiais;
• Projetos Arquitetônicos e Reformas;
• Edificações.

Tudo isso garantindo o mais alto padrão de qualidade e tecnologia, além de organização 
e especialização.

A frota de equipamentos da 
Focus Construções
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Sustentabilidade
A BASE PARA A SUSTENTABiliDADE é o DESENvolviMENTo hUMANo

E não é apenas dentro da empresa que se preza por qualidade e bem 
estar, e é pensando nisso que a Focus Construções organiza uma série 
de campanhas humanitárias, como por exemplo, o Natal Solidário Focus 
realizado no ano de 2010.

Além de outras a serem realizadas como a campanha de doação de 
sangue para o inca, Dou o sangue pelo trabalho na Focus. Preocupação 
social não se limita apenas aos trabalhos realizados, significa também 
valorizar a preocupação com a sociedade.

Recuperação de Deck 
(Pontal)
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Obras de conclusão 
da construção da 
Escola M. Jardim 
Bangu – Rua 
da Cegonha s/
nº – Conjunto 
Habitacional Jardim 
Bangu II – Bangú
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Pessoas
MUiTo AléM DE MATERiAiS DE CoNSTRUção, o MATERiAl hUMANo DEvE SER vAloRizADo

nenhuma empresa funciona sem uma base de trabalhadores bem preparados e 
motivados, é por isso que a Focus Construções, procura manter seus funcionários 
atualizados através de cursos voltados para sua área específica, além de dar suporte 
razoável na área de segurança do trabalho e saúde.

Gestão
GESTão é SoBRE AjUDAR AS oRGANizAçõES E AS UNiDADES fAzEREM o qUE TEM qUE SER fEiTo, 
o qUE SiGNifiCA Ação - hENRy MiNTzBERG*

o sistema de gestão da focus Construções ltda é criado para garantir a cooperação e 
colaboração de todos, cada qual com a sua atividade porém visando atingir o mesmo 
objetivo: fazer um trabalho de excelência.

Primeiramente na gestão das informações, buscamos garantir controle sobre os 
processos, serviços, estrutura e equipamentos, permitindo maior controle sobre o 
andamento dos projetos, e alcançando maior precisão para a escolha dos melhores 
caminhos e tomadas de decisão.

Na Comunicação buscamos traçar estratégias cada vez mais ágeis e profissionais, afinal, 
essa é uma das melhores maneiras de se compartilhar informações.

E por fim na gestão de Segurança, priorizando um ambiente saudável e seguro para seus 
colaboradores, fornecedores, funcionários e clientes.

Uma gestão organizada e bem pautada é o que gera a credibilidade e a reputação de 
uma empresa, e é isso que a Focus Construções busca em cada contrato realizado.

*Henry Mintzberg (2 de setembro de 1939) é um renomado acadêmico e autor de diversos livros na área de administração. Ele é 
Ph.D. pela MIT Sloan School of Management.
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Alguns de nossos clientes
• Superintendência Estadual de Rios e lagoas – SERlA;
• fundação oswaldo Cruz -  fioCRUz;
• Empresa Municipal de Urbanização – RioURBE;
• instituto de Radioproteção e Dosimetria – iRD;
• Secretaria Municipal de Meio-Ambiente – SMAC;
• Prefeitura da Cidade do Rio de janeiro – SMo/CGo;
• Prefeitura da Cidade do Rio de janeiro – SMo/CGC;
• Casa da Moeda do Brasil – CMB;
• inst. das Águas do Município do Rio de janeiro – Rio Águas;
• fundo Brasileiro Para a Biodiversidade - fUNBio.

Execução de obras de recuperação de 57(cinquenta 
e sete) blocos do conjunto habitacional Cidade de 
Deus – Jacarepaguá - RJ
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Algumas Obras Realizadas
• Construção de galeria retangular no Córrego da Cascata, no município de Nova friburgo; 

• Reforma da quadra polivalente em concreto e reurbanização da área de lazer;

• Construção de muro de arrimo na E.M. júlio Cesário de Mello – Santa Cruz;

• Reurbanização da Praça São vitalino;

• Conclusão das obras prediais, muro de arrimo e urbanização do terreno da Creche fallet; 

• Reforma e adaptação na Unidade fazenda Modelo para implantação do Projeto Centro de Proteção, 
Promoção e Defesa dos Animais; 

• obras de reconstrução do sistema de impermeabilização da cobertura do prédio do museu do universo; 

• implantação do núcleo esportivo Conjunto Novo horizonte;

• implantação de quadra coberta (tipo ) com vestiários, na E.M. Deborah Mendes de Moraes; 

• implantação e Melhorias em Áreas de lazer localizada nos Bairros de Ramos e inhaúma; 

• Reforma da Praça da Colônia z5 (Praça do Pescador); 

• Reforma do restaurante antigo do iRD; 

• Recuperação da torre de observação do Parque Chico Mendes; 

• Recuperação do muro de proteção da Aparu do jequiá e construção de cerca de proteção do Rancho dos 
Pescadores e rampa de acesso ao manguezal (Trilha ) na Colônia dos Pescadores - ilha do Governador; 

• Execução de obras de paisagismo e recuperação ambiental no abrigo Cristo Redentor;

• Recuperação Ambiental e Paisagística da Praça São judas Tadeu;

• Serviços de recuperação da pavimentação da ciclovia denominada Maraca orla; 

• Aplicação de revestimento impermeabilizante no piso de concreto do térreo e primeiro andar da ETEG-
DEMoM; 

• obras de canalização do Rio orfanato; 

• Eliminação de ponto crítico de enchente no Rio Cabuçu (Passarela Rio Águas); 

• Reconstrução da Calha do Canal do Melo;

• Recuperação de muro de contenção do afluente do Rio Portinho; 

• Recuperação de trecho de galeria de micro-drenagem e limpeza e regularização do fundo com a 
implantação de uma nova seção em concreto armado na Rua itapuá - vicente de Carvalho; 

• Canalização da vala da Estrada iaraquã - Campo Grande;

• Canalização de trecho da vala da Urucânia - Santa Cruz;

• Execução das obras, reformas e serviços de urbanização integrada, trabalho social e regularização 
fundiária no Complexo do Alemão - Bonsucesso - Rj;

• Construção de pista de acesso entre a ponte oscar Niemayer e o Condomínio Atlântico Sul.
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• Revitalização e recuperação das margens do Canal do 
cunha. 

• Construção de 
galeria retangular no 
Córrego da Cascata, 
no município de nova 
friburgo

• Reforma dos campos, das quadras, do Parque 
lotta Soares, apoio da guarda e equipamentos 
de ginástica do Parque do flamengo - rJ. 

• Remanejamento da Adutora que se encontra dentro da lagoa de Araruama, nos municípios de Cabo frio 
e São Pedra D’aldeia. 

• obras de urbanização e requalificação ambiental da praça Crisópolis. 
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Algumas Obras Realizadas

• obras de Alargamento, Pavimentação, Drenagem e implantação de Ciclovia na Estrada de jacarepaguá 
(trecho), em jacarepaguá, na área da o/SUBoCP/CGo/3ªGo/Xviª AR-AP- 4.

• Manutenção da infra-
estrutura para gestão 
dos Parques naturais 
municipais sob tutela 
da Smac. 
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Obras em Andamento
•	Serviços	de	demarcação	física	por	meio	de	cercamento	da	reserva	biológica	e	
arqueológica	de	Guaratiba	–	FUNBIO;	

•	Serviços	de	conclusão	das	obras	do	alojamento	de	pesquisadores,	recuperação	das	
edificações	existentes,	implantação	da	infraestrutura	urbano-paisagística	e	construção	
do	alojamento	de	guarda-parques	na	Estação	Ecológica	do	Paraíso	-	FUNBIO;	

•	Recuperação	de	fachadas	e	áreas	externas	do	prédio	-	SEA/INEA;	
•	Prestação	de	serviços	de	manutenção	do	Prédio	do	INEA	–	INEA;	
•	Bairro	Maravilha	Oeste	comunidade	Zé	do	Zinco	-	Santa	Cruz,	na	área	da	O/SUBOP/
CGO/4ª.GO	-		XIXª	A.R.-AP5.3;

•	Recuperação	dos	campos	de	futebol	do	Aterro	do	Flamengo,	na	área	da	O/SUBOP/
CGO/3ªGO	-	IVª	AR	-	AP	2.1;	

•	Conclusão	da	construção	da	Escola	Municipal	Jardim	Bangu,	situada	à	Rua	Cegonha,	s/
nº	-	conjunto	habitacional	Jardim	Bangu	II	-	Bangu	-	XVII	R.A.	-	A.P.	5.1;	

•	Serviços	de	Apoio	à	Manutenção	do	sistema	de	Drenagem	na	àrea	das	XVI,	XXIV	(PARTE)	
e	XXXIV	R.As	-	A.P.	4;

•	Sistema	de	esgotamento	sanitário	e		despoluição	do	Lago	de	Javary	-	Município	de	
Miguel	Pereira		-		Estado	do	Rio	de	Janeiro.

Rio de Janeiro - RJ

Av.	Paisagista	José	Silva	de	Azevedo	Neto,	nº	200	Bloco	5,	sala	308
Barra	da	Tijuca	-	Rio	de	Janeiro	-	Cep.	22775-056
Tel.:	(55	21)	2412-0713 
email:	focusconstrucoes@focusconstrucoes.com.br

Escritório Central




