
Gerenciamento de
Empreendimentos

SERVIÇOS

A Dynatest atua no planejamento e 
acompanhamento de projetos e obras em 

sua gestão técnica e financeira.

A mobil ização do corpo técnico da 

Dynatest, integrado por profissionais 

experientes, competentes e de elevado 

conhecimento técnico, aliada a ferramen-

tas eficazes, faz toda a diferença e garante 

que os obje�vos do empreendimento 

sejam concre�zados de acordo com o que 

foi inicialmente planejado. 

GERENCIAMENTO 
EFICIENTE PARA O 
CUMPRIMENTO DOS 
OBJETIVOS DOS 
EMPREENDIMENTOS DE 
INFRAESTRUTURA

Gerenciar uma obra significa garan�r a 

perfeita interface e o fluxo de informações 

entre projeto, construção, supervisão e 

análise de não conformidades, com 

acompanhamento dos requisitos de prazo, 

custos e padrões de qualidade e desempe-

nho. A Dynatest executa a implantação de 

uma estratégia produ�va que antecipa 

GERENCIAMENTO DE OBRAS



modernos equipamentos laboratoriais e 

avaliação estrutural.  Importantes 

a�vidades de supervisão e fiscalização de 

obras foram realizadas pela Dynatest .
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problemas e apresenta um plano de 

mi�gação preven�vo. O alicerce ideal para 

o controle de qualidade na execução de um 

projeto compreende acompanhamento 

con�nuo do cronograma �sico-financeiro e 

do fluxo de caixa do empreendimento. São 

desenvolvidos para cada empreendimento 

so�wares de gerenciamento customizados 

que buscam tornar mais efe�vo o gerencia-

mento do empreendimento e atender às 

necessidades do cliente. 

TOTAL CONTROLE 
SOBRE PRAZOS, 
CUSTOS E QUALIDADE 
DOS PROJETOS

SUPERVISÃO DE OBRAS

Consiste no acompanhamento diário e local 

da obra, serviço fundamental para o 

sucesso da execução completa das 

construções. Nesta a�vidade, a Dynatest 

assegura que todas as etapas sejam 

contempladas de acordo com o projeto. 

Isso é feito por meio de fiscalizações com 

fo c o  n o  c u m p r i m e n t o  d e  p ra zo s , 

especificações e na transparência durante 

todo o processo.

Os laboratórios da Dynatest estão sempre 

presentes nas a�vidades de supervisão e 

fiscalização, com destaque para o uso de 

· Gerenciamento do Programa CREMA / 

DNIT durante quase uma década;

· Gerenciamento das Obras de 

Duplicação da Rodovia BR-101/NE e do 

Arco de Recife/DNIT;

· Gerenciamento das Obras da Superin-

tendência Regional do Estado de  

Alagoas e São Paulo do DNIT;

· Gerenciamento das Obras do Rodoanel 

do Estado de São Paulo para o Governo 

Federal.

· Supervisão das duplicações de: BR-

101/SC, BR-290/RS, BR-101/NE, BR-

493/RJ e em outras importantes 

rodovias do DNIT, DER/SP, DEINFRA/SC.

EXPERIÊNCIA:


