“

Unimos inteligência e gestão às melhores práticas de administração,
finanças e engenharia para obter alta performance. Ajudamos
investidores, incorporadores e construtores a maximizarem seus
resultados com qualidade e segurança.
O NOSSO NEGÓCIO É DAR SUPORTE AO SEU NEGÓCIO!

Mais de

QUEM SOMOS
A BECPRO nasceu da necessidade vivenciada pelos próprios gestores
em seus desafios profissionais anteriores. De formas diferentes, todos
sentiam que havia espaço para uma empresa que pudesse prover um
olhar externo, crítico e analítico sobre as diversas áreas e etapas de um
projeto imobiliário.
A BECPRO é uma empresa de consultoria e assessoria, ética, isenta e
profissional, que dá suporte a investidores, incorporadores e
construtores. Seus gestores se preocupam tanto quanto seus próprios
clientes em alcançar resultados sólidos.
Juntos, os membros da equipe buscam entender os projetos, seus
detalhes, os objetivos de tempo e recursos para encontrar valor além
das expectativas medianas. Tudo isso com base no desenvolvimento de
ideias práticas, implementáveis e utilizando a metodologia PMI.

R$ 1,3
Bilhão
Projetos
Gerenciados

Uma história baseada
em resultados

EM BREVE:

Nosso Diferencial

“

O maior diferencial da BECPRO é o atendimento personalizado que dá
aos seus clientes. Como a equipe é pequena e formada exclusivamente
por profissionais de nível sênior, na BECPRO o cliente lida diretamente
com quem entende do negócio e tem poder de decisão. O atendimento é
de boutique, e não loja de departamento.

Nossos Serviços
Viabilidade
Contempla o trabalho consultivo para
estruturação de um projeto, que funciona
como um pano de fundo de todo o
processo. É a inteligência que dá a definição
técnica de um obra.
➢ Assessoria técnica
➢ Consultoria
➢ Adequação de tecnologias
➢ Due diligence de EDIFICIOS, terrenos e
áreas
➢ Análise de Conformidade à Norma de
Desempenho (NBR 15.575: 2013 –
Edificações Habitacionais)
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Estruturação
O planejamento estratégico, físico e
logístico do empreendimento, sem o qual é
impossível executar um bom trabalho.

Gestão Técnica
Cuida da evolução física da obra, da qualidade e
segurança do trabalho, além de elaborar
recomendações em casos de desvios.

Planejamento de obras
Orçamentos
Análise qualitativa de projetos
Planos de manutenção e otimização de
canteiros de obra
➢ Análise documental
➢ Análise crítica em planos de negócios
➢ Licitação, equalização e contratação de
obras e serviços

➢ Gerenciamento de obras (prazo, custo,
qualidade e segurança)
➢ Elaboração de estimativas e tendências de
prazos
➢ Comentários e recomendações
➢ Análise de riscos
➢ Encerramento e recebimento de obras
➢ Gerenciamento de pós-entrega de
empreendimentos (áreas comuns e privativas)
➢ Relatórios e informações personalizadas

➢
➢
➢
➢

Nossos Serviços
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Gestão Administrativa e Financeira
Uma de nossas expertises é o gerenciamento administrativo não
só de obras, mas também de empresas inteiras. O pleno
conhecimento das determinações legais e fiscais de cada
localidade nos habilita para isso.
➢ Gerenciamento de pagamentos e operação de tesouraria
➢ Gerenciamento de custos
➢ Elaboração de estimativas e tendências de custos
➢ Gerenciamento do cash-flow
➢ Gerenciamento fiscal
➢ Gerenciamento contábil

Cadeia de Suprimentos
Chave para manter o controle de custos, a cadeia de suprimentos
costuma ser o buraco negro dos orçamentos de obras. Isso
porque é comum a aquisição de suprimentos considerando
apenas os preços de itens isolados, ao invés de se levar em conta
todo o processo de compra, entrega e manejo dos materiais. Uma
cadeia bem planejada, preocupada com a boa performance dos
suprimentos, evita o desperdício, o que consequentemente
diminui os custos.
➢ Gestão da cadeia de suprimentos (sourcing, negociação,
aquisição, logística)
➢ Realização de editais
➢ Otimização de áreas de suprimentos
➢ Consultoria específica para a área

Time Estratégico

GASPAR B.

RODRIGO C.

MAICON G.

Atual CEO da BECPRO, com uma carreira
de 32 anos em empresas de porte e
reconhecimento, como Betancourt
Engenharia, Elektro, BKO, Prebeton e
Concretex. É formado em Engenharia Civil
pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Fez diversos cursos de
especialização em Gestão e Administração
de Empresas na Pace University (USA),
Fundação Dom Cabral e Fundação Getúlio
Vargas. Já foi responsável pela construção
de mais de 500.000 m² de
empreendimentos comerciais e
residenciais no Brasil e nos EUA.

Atual COO da BECPRO, conta com uma
carreira de 22 anos de experiência na área
de construção civil, desenvolvidos nas
empresas BKO e INPAR.
É formado em Engenharia Civil pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie,
com pós-graduação em Gerenciamento de
Projetos na Universidade Mauá. Dirigiu e
concluiu mais de 1.00.000 m² de
empreendimentos comerciais, industriais
e residenciais, lidando com equipes de
mais de 400 colaboradores diretos e
indiretos.

Atual GP da BECPRO, conta com uma
carreira de 10 anos de experiência na área
da construção civil.
É formado em Engenharia Civil pela
Universidade Paulista, tem pós-graduação
em Gestão de Projetos na Business School
SP. Dirigiu e concluiu diversas obras
residenciais e comerciais nas empresas
Even, Setin e Sinco.

Nossos Clientes

Depoimentos
A chegada da BECPRO no projeto ECOESFERA foi mais do que bemvinda. Foi necessária. Tratava-se de um projeto audacioso na sua
criação, formatação e desenvolvimento. A contribuição estratégica e
tática da BECPRO foi imprescindível para a entrega das mais de 2.000
unidades, em 10 empreendimentos, com a qualidade prometida aos
compradores e menor atraso possível tendo em vista as condições de
mercado.

Tivemos muito sucesso na contratação da BECPRO, cujo sócio conhecia
há muitos anos. Eles têm enorme experiência e nos ajudaram a tomar
as melhores decisões durante a reforma do Ed. Angélica. Outro fator de
tranquilidade é a postura harmonizada de sua equipe. Chegamos ao
final da reforma sem surpresas e sem conflitos.
Francisco Fabrini de Augustinis, gerente executivo de Investimento
Imobiliário da Funcesp

Otávio Quinta, sócio da MAXCAP, gestora responsável por vários
empreendimentos ECOSFERA

A atuação da BECPRO é impecável. Eles facilitam o trânsito junto ao
incorporador/investidor, destravam os processos com rapidez e se
colocam como verdadeiros parceiros da construtora, ajudando na
identificação e antecipação de possíveis problemas a fim de evitá-los.

A Becpro além de contar com uma equipe competente e séria, tem o
mais importante, o foco alinhado com o sucesso do empreendimento.
O trabalho é realmente feito a quatro mãos, trazendo aprendizado e
melhoria contínua em todos os nossos processos.

Renato Genioli, diretor de construção da R. Yazbek, Projeto Solis Office
Moema

Renato Auriemo, CEO da RMA Engenharia Integrada

Contato
• Rua Alexandre Dumas, 1601, cj. 65
• Chácara Santo Antônio
• São Paulo/SP
• CEP 04717-004
• tel: (11) 5181 8828
• email: comercial@becpro.com.br

