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Fundada em 1999, a Perville Engenharia e Empreendimentos Ltda. é uma 
construtora que atende às exigências de diferentes setores, oferecendo 
conceitos inovadores dentro de padrões técnicos internacionais. 
Especializada em obras comerciais e industriais, desenvolve soluções em 
conjunto com seus clientes e prima por interpretar seus desejos, inserindo-
os em um ambiente organizado e funcional.

POR QUE CONSTRUIR CONOSCO?

Soluções 
Construtivas
Um dos fatores de sucesso nas entregas da Perville 
Engenharia é a total disponibilidade do time técnico 
na hora de entender as necessidades dos seus 
clientes. Aliada à elaboração de soluções, esta 
imersão na hora de planejar gera ganho de tempo, 
otimização dos recursos e promove a entrega do 
melhor produto para o seu negócio.

Obra Rápida
Na Perville não há atrasos nas 
entregas de obras. O cumprimento 
dos prazos segue rigoroso método 
de planejamento. Através do Lean 
Construction investimos tempo no 
levantamento de hipóteses e de 
possíveis problemas, propondo soluções 
ainda na fase do “papel”.

Takt Time
Termo de origem alemã, 
corresponde ao ritmo de 
produção necessário para 
atender a demanda. Após 
o levantamento de hipóteses, organiza-se a 
implantação e os processos de execução da obra. 
Com o objetivo de medir o progresso, utiliza-
se o TAKT, que  divide o projeto em “pequenas 
entregas”; estas criam um senso de prioridade 
e geram ritmo na execução da obra. Além disso, 
elas promovem uma maior economia, envolvendo 
menos pessoas e promovendo menor desperdício 
de recursos, tanto humanos quanto materiais.

Método de  
Planejamento
Expertise e método de planejamento são 
os diferenciais da Perville; eles permitem 
antecipar e propor correções rápidas para 
aplicá-las ainda na fase de execução dos 
projetos. Todas as interfaces (fornecedores, 
mão de obra) são analisadas para transformar 
um ambiente de incertezas no ambiente mais 
estável e previsível, garantindo entregas de 
alta qualidade com data certa.

Tempo de  
Resposta
Durante todo o processo de construção da solução 
e planejamento da obra, a Perville prioriza a 
disponibilidade do seu time técnico, o que garante 
ao cliente total acesso aos pares envolvidos nesta 
jornada, visando sanar todas as possíveis questões, 
sejam elas de ordem comercial, técnica, jurídica ou 
administrativa. Afinal, o  compromisso com seus 
clientes é um dos valores da Perville.

Pré-  
Fabricados
Soluções inovadoras são aplicadas nas diversas etapas 
e partes do projeto. Na concepção da solução, se 
verificada a compatibilidade para uso de estrutura 
pré-fabricada de concreto, a Perville utiliza seu 
próprio complexo fabril para produzi-la. O concreto 
pré-fabricado tem como vantagem a velocidade, que 
permite que a obra seja melhor controlada. As grandes 
peças e soluções em fechamento são transportadas 
e montadas no local, conforme a programação, o que 
confere segurança e rapidez. A Política da Qualidade 
e as rígidas normas técnicas de produção garantem a 
padronização e a qualidade destes produtos.

A Perville

A Perville foi a empresa contratada pelo BMW Group para a construção 
de sua 30ª unidade no mundo. Localizada em Araquari/SC.  Construída 

no modelo Design & Building (projetos executivos e execução), esta obra 
recebeu reconhecimentos nacionais e internacionais.

O Perini Business Park, maior condomínio 
multissetorial da América do Sul, com mais de 
300 mil m2 construídos, também faz parte do 
acervo de obras realizadas pela construtora.

Com experiência comprovada em propor soluções às mais diversas e exigentes 
necessidades dos clientes, a Perville participou da instalação de mais de uma 
centena de empresas com atuação em mercados distintos: metalmecânico, 
eletroeletrônico, plástico, químico, logístico, médico-hospitalar, educacional e 
de serviços.

Expertise consolidada

Portfólio diferenciado

Faper group

O Grupo Fabio 
Perini, do 
qual a Perville 
faz parte, 
foi fundado 
na Itália, em 
1966, e atua 
globalmente 
com indústrias 
estratégicas em 
seis segmentos 
de negócios e 
foco em P&D, 
inovação e 
tecnologia.
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