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Introdução



Mais do que 
uma sociedade, 
VertkaEnplan é o 
resultado da união de 
duas empresas, Vertka 
e Enplan, com longas 
histórias no mercado 
de engenharia e 
construção. 
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Sustentadas por 
grande capacidade de 
execução e reunidas 
sob uma nova marca, 
trabalhamos com uma 
equipe de pessoas que é 
referência no mercado. 
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Um grupo que, 
amparado em fortes 
princípios de ética e 
seriedade, surge com 
o objetivo de gerar e 
agregar valor através 
da realização de obras.

Hangar Embraer
São José dos Campos - SP
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Juntos 
construímos 
o futuro.

Nosso slogan surge como uma 
missão. Nós acreditamos 
que ao lado dos nossos 
parceiros, colaboradores e 
sócios vamos trabalhar com 
confiança e responsabilidade 
para seguir sempre em 
direção a um futuro melhor.
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É nossa crença 
que a união de 
nossas experiências 
promoverá a 
conquista de 
nossos objetivos, 
contribuindo para 
o crescimento das 
pessoas e do país.
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02
Pilares



Ser referência no segmento 
da construção, criando 
oportunidades nesse 
mercado, convergentes 
com nossos diferenciais 
competitivos. Buscar sempre 
viabilizar as demandas do 
cliente com excelência em 
soluções de engenharia.

missão
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Missão



Assegurar crescimento e 
perenidade no mercado em 
que atuamos, através de uma 
equipe muito bem preparada 
e motivada, visando a busca de 
qualidade total de nossas obras 
e projetos, onde o emprego 
da inovação e tecnologia 
sempre será considerado.

visão
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Visão



valores
Conduta das ações e obediência 
às normas e legislação, norteados 
pela ética e pela transparência.

Garantir processos que preservem 
o meio ambiente com ações 
sustentáveis, assumindo nosso 
papel na busca pelo bem-
estar e qualidade de vida.

Priorizar a vida e a segurança 
de nossos colaboradores, 
respeitando suas características 
e individualidades.

Integridade e ética

Preservação do 
meio ambiente

Preservação da vida
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Atuação



Atuamos desde a identificação 
das oportunidades, passando pela 
concepção e desenvolvimento de 
projetos até a execução e entrega 
final de nossos produtos. De 
modo multidisciplinar, buscamos 
atender às demandas do 
mercado concretizando os planos 
e sonhos de nossos clientes.
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Estaleiro
Rio Grande - RS
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Portfólio



Nosso portfólio consolida as 
experiências de nossos dirigentes 
e colaboradores, construídas 
através de décadas de história, 
onde atuaram em grandes 
projetos no Brasil e no exterior. 
A VertkaEnplan busca encontrar 
as melhores soluções em cada 
projeto, nos seguintes segmentos:
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Edifício Corporativo 
São Paulo - SP



Logística 

a. Galpões mono e multiusuário
b. Parques e Condomínios logísticos
c. Centros de distribuição
d. Lojas de varejo

Tipos de 
empreendimentos
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Complexo 
Logístico
Cajamar - SP
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Litoral Plaza 
Shopping
Praia Grande - SP

Loja de 
varejo
São Paulo - SP



Indústria

a. Siderurgia
b. Farmacêutico
c. Alimentos
d. Automobilístico
e. Petroquímico

Tipos de 
empreendimentos
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Food Town
Osasco - SP
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Industrial

Centro Logístico
Resende - RJ

Parque 
Industrial
Curitiba - PR



Edifícios 

a. Residenciais
b. Comerciais
c. Corporativos
d. Escolas e Universidades
e. Shopping Centers
f. Hospitais

Tipos de 
empreendimentos
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Complexo 
empresarial
São Paulo - SP
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Edifícios

Edifício 
Corporativo 
São Paulo - SP

Edifício 
Corporativo
Rio de Janeiro - RJ



Residencial 
Prime 
Acqua
Campinas - SP

Residencial Village 
Monte Verde
Sorocaba - SP
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Loteamentos

a. Residenciais
b. Industriais

Tipos de 
empreendimentos
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Residencial 
Modular
Araçoiaba da Serra - SP
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Residencial 
Hanga Roa
Bertioga - SP
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Fazenda Dona Carolina
Itatiba - SP



Residencial 
Guapurá
Itanhaém - SP
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Infraestrutura 

a. Infraestrutura urbana
b. Obras viárias
c. Saneamento
d. Construções navais
e. Plantas de geração de energia 
(solar, eólica, térmica, etc.)

Tipos de 
empreendimentos
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Av. Jerônimo 
de Camargo
Atibaia - SP



Avenidas e 
Orla Marítima
Peruíbe - SP
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Loteamento 
Equilibrium
Atibaia - SP



Juntos 
construímos 
o futuro.

OBRIGADO

55 11 5200-1030
vertkaenplan.com.br

contato@vertkaenplan.com.br
Av. Ibirapuera, 2144 - 10° andar 

Moema - São Paulo -SP


