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Somos uma empresa especializada em Coordenação de Projetos, Contratações, Gerenciamento e 

Acompanhamento físico de Empreendimentos.

Nosso Trabalho abrange Gerenciamento e Acompanhamento de compatibilizações de projetos, 

negociações e contrações, análise do orçamento global da Obra, análise do cronograma físico da Obra, 

acompanhamento e controle do Cronograma Físico/Financeiro.

Atuamos no mercado de Gerenciamento, Coordenação e Fiscalização de Obras há mais de 10 anos. 

Nossos profissionais, das mais diversas áreas, trazem conhecimentos e pontos de vista especifico para 

soluções aos desafios enfrentados pelos clientes em seus empreendimentos. Nosso conjunto de 

conhecimento e técnicas atuam como uma rede de experiências e proteção, levando segurança e 

tranquilidade para o empreendedor e seus tomadores de decisão.

Com uma atuação sempre customizada às necessidades reais do cliente, mapeamos pontos fracos, 

mitigamos riscos, criamos planos de ação para solucionar os mais diversos cenários de adversidades 

que possam ocorrer, estruturando a tomada de decisão em todas as fases do empreendimento.

Todo o nosso trabalho visa garantir eficiência na execução da obra, tranquilidade e transparência 

quanto ao investimento do Projeto/Empreendimento.

Com sede em Belo Horizonte MG, atuamos em várias cidades brasileiras, contamos com uma equipe 

especializada em gestão de projetos, ferramentas e metodologias que aprimoram cada vez mais o 

nosso trabalho.

C O N H E Ç A  A

CONHEÇA ALGUNS CLIENTES



COMO TRABALHAMOS

A Três Pontos atua no Gerenciamento de Projetos de Obras Residenciais e Comerciais aplicando 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas associadas à sua equipe que é formada por 

profissionais qualificados e com grande experiência para atendimento exclusivo e dedicado aos seus 

clientes.

GERENCIAMENTO

A Três Pontos realiza visitas técnicas frequentes à Obra e Reuniões Semanais 

de Coordenação com o Engenheiro e o Coordenador contratados para a 

execução do Projeto, a fim de garantir o Escopo, o Prazo, e o Custo da Obra 

com Qualidade.

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Os processos de Coordenação e Planejamento da Três Pontos viabilizam Gerenciamento de 

Tempo e de Custo do Projeto utilizando ferramentas e técnicas devidamente documentadas, 

altamente detalhadas e fundamentadas nas necessidades do projeto, incluindo os limites e os 

controles apropriados.

PLANEJAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO



PROJETOS
CORPORATIVOS



PROJETOS
RESIDENCIAIS



contato@trespontosgerenciamento.com

+55 (31) 3504 7466

Av. Raja Gabaglia, n˚ 4943 - Sala 201
Santa Lúcia - CEP.: 30360-663 - Belo Horizonte - MG

www.trespontosgerenciamento.com


