
Flektor Engenharia Civil e Urbana

Projetos – Gerenciamento - Licenciamento



A  Flektor foi fundada em 1987, consolidando a experiência de três gerações 
de engenheiros e arquitetos. 

Qualidade dos serviços prestados e o uso das melhores técnicas e práticas 
sempre foram as prerrogativas de nossa atuação.

Com foco no cliente, buscamos as melhores soluções para uma rápida 
resposta às suas necessidades e demandas.

Nossa experiência engloba todos os aspectos da arquitetura, urbanismo e 
engenharia civil e urbana.

Experiência, capacitação e profissionalismo são nossos pontos fortes.

Quem Somos
F

le
kt

or



Áreas de Atuação

Novos Negócios
Estudos de Viabilidade
Análise de terrenos
Estudos sócio-espaciais

Aprovações e 
Licenciamentos
Prefeituras
GRAPROHAB
Meio Ambiente
DAEE,  Etc.

Urbanismo
Master plans
Loteamentos
Projetos  
urbanísticos

Arquitetura
Projetos residenciais
Projetos de HIS
Sustentabilidade 

Engenharia
Estruturas de 
concreto 
Estruturas metálicas
Projetos industriais
Telecomunicações

EIV/RIV
Estudos e Relatórios de 
Impacto de Vizinhança
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Atuamos com estudos de viabilidade 
urbanística e ambiental para novos 
negócios, projetos de habitação de 
interesse social, projetos de 
loteamentos, planos diretores 
municipais, legislação urbanística, 
gerenciamento de projetos e obras e a 
execução de estudos de impactos de 
vizinhança.

Abrangência
F

le
kt

or



No ramo da engenharia civil, atuamos em projetos estruturais de 
concreto e aço.

Na arquitetura e urbanismo desenvolvemos projetos de loteamentos
e edificações. Desde unidades de habitação de interesse social até
plantas industriais.

Desenvolvemos metodologia própria para Estudos e Relatórios de 
Impacto de Vizinhança – EIV/RIV. Doutorado sobre EIV/RIV em 
desenvolvimento na POLI.

Gerenciamento de Projetos e obras – em acordo com as 
recomendações do PMI (member ID: 1514333)

O que fazemos
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Atuamos com destacado sucesso no licenciamento e aprovação de 
loteamentos e empreendimentos imobiliários.

Nossa experiência profissional e networking nesse segmento foi 
consolidada ao longo de mais de 20 anos de experiência junto aos
órgãos públicos municipais e estaduais (GRAPROHAB, SMA, 
CETESB, DAEE, Sabesp e as mais diversas prefeituras) 

No urbanismo temos mais de 20 anos de experiência em planos e 
projetos de desenvolvimento urbano e regional, desde projetos de
loteamentos a planos diretores municipais. Mais de 10 anos como 
professor de urbanismo.

Em novos negócios temos desenvolvido há mais de 10 anos 
estudos de viabilidade para loteamentos e empreendimentos 
imobiliários.

Experiência
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Experiência 
Foco no cliente e em resultados
Equipe com sólida formação e atualização permanente
Qualidade dos serviços
Networking 
Profissionais pós-graduados em contato direto com universidades
Honestidade e transparência
Associado ao PMI – Project Management Institute
Projetos desenvolvidos dentro de padrões de sustentabilidade
Melhoria contínua das metodologias internas (Kaizen)

Nossos Diferenciais
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