


FILOSOFIA 
EMPRESARIAL

MISSÃO
Realizar projetos e sonhos dos nossos clientes 
aliando tecnologia com rapidez, qualidade e custo 
compatível.

VISÃO
Ser reconhecida como uma empresa de 
engenharia e construção de excelência no estado 
de São Paulo.

VALORES
Ética | Excelência | Desafio | Parceria | Senso de 
Urgência

POLÍTICA DA QUALIDADE
"Qualidade, Pontualidade e Excelência, são os 
focos da nossa empresa. Visando destaque no 
mercado e satisfação de nossos clientes, 
buscamos a melhoria contínua dos processos e 
atendimento personalizado, compreendendo as 
reais necessidades de cada cliente."



QUEM
SOMOS

A FERRAZ AMEMIYA é resultado da associação de 
profissionais qualificados com larga experiência adquirida ao 
longo dos anos nas maiores empresas do ramo da construção 
civil do país.

Com metodologia baseada nas melhores práticas de 
gerenciamento de projetos do Project Management Institute 
(PMI), estamos capacitados para atuar junto de nossos 
clientes, da concepção à execução de projetos e serviços de 
engenharia, apoiando-os na busca dos resultados almejados.

Com foco permanente na qualidade e satisfação de nossos 
clientes, a FERRAZ AMEMIYA oferece serviços de engenharia 
promovendo a melhoria da produtividade, competitividade e 
crescimento sustentável, com transparência e responsabilidade 
social, sendo uma empresa capaz de apresentar propostas 
completas e diferenciadas garantindo o cumprimento de custos 
e prazos sem prejuízo da qualidade.

Por meio de soluções integradas, a FERRAZ AMEMIYA 
oferece um amplo portfólio de serviços no segmento de 
engenharia, decisivo para um atendimento completo das 
necessidades do cliente.

HENRIQUE FERRAZ
Engenheiro Civil | Diretor Comercial 

Mais de 14 anos de experiência 
em gerenciamento e execução 
de obras de infraestrutura, 
industriais e comerciais.

MARCIO AMEMIYA
Engenheiro Civil | Diretor Técnico 

Mais de 12 anos de experiência 
em planejamento e execução 
de obras de infraestrutura, 
comerciais e residenciais.



A FERRAZ AMEMIYA oferece serviços de engenharia 
promovendo a melhoria da produtividade, competitividade e 
crescimento sustentável, com transparência e responsabilidade 
social, sendo uma empresa capaz de apresentar propostas 
completas e diferenciadas garantindo o cumprimento de custos 
e prazos sem prejuízo da qualidade.

NOSSOS SERVIÇOS
CONHEÇA OS



CONSULTORIA
• Consultoria em Administração Contratual;
• Análise de Editais, Riscos e Oportunidades;
• Consultoria em elaboração de Propostas 
Técnicas e Comerciais;
• Elaboração de Reivindicações (Claims e 
Contra Claims).

ESTUDOS E ANÁLISES 
PRELIMINARES
• Análise de viabilidade técnica;
• Análise de viabilidade econômica.



• Análise de viabilidade técnica;
• Análise de viabilidade econômica.

ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO 
DE PROJETOS
• Elaboração de projetos;
• Coordenação de projetos e projetistas;
• Acompanhamento de legalização de projetos;
• Building Information Modeling (BIM).

ENGENHARIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
• Elaboração e Planejamento de Orçamentos;
• Acompanhamento de custos de obras;
• Análise de Desempenho e Resultados.

PLANEJAMENTO
• Desenvolvimento de Estrutura Analítica do Projeto (EAP);
• Elaboração de Cronogramas Físico e Financeiro de obras;
• Acompanhamento do cronograma.



GERENCIAMENTO DE PROJETOS
• Coordenação e acompanhamento de obras;
• Gestão e controle de subcontratados;
• Gestão e controle de prazo e qualidade;
• Gestão de recursos;
• Gestão das partes interessadas;
• Gestão de custos e desempenho da obra;
• Gestão de escopo e controle de mudanças.

CONSTRUÇÃO
• Residênciais
• Comerciais;
• Industriais;
•  Retrofit.



Ferraz Amemiya

www.ferrazamemiya.com.br

Escritório em São José dos Campos/SP

Av. Dr. Nelson D’Ávila, nº 1837, 
sala 715, 7º andar | Jardim São Dimas

CEP: 12245-030 | São José dos Campos/SP

TEL:+55 12 3512-7895

CEL:+55 12 99790-2018

Escritório em São Paulo/SP

Av. Montemagno, 259, 3º andar 
Jardim Anália Franco

CEP: 03357-000 | São Paulo/SP

TEL:+55 11 4861-2211
CEL:+55 11 97193-1514 

Novos negócios / Orçamentos:
comercial@ferrazamemiya.com.br

Compras:
compras@ferrazamemiya.com.br

Recursos Humanos:
rh@ferrazamemiya.com.br

CONTATO

• Residênciais
• Comerciais;
• Industriais;
•  Retrofit.


