


Sobre a DOX

A informação que você precisa. 
Nem mais nem menos.
Esse é o nosso negócio. 

+100 Empreendimentos.

2.374.560 m2   
Área Construída.

R$ 3.729.604.638 Valor Total.



A Simplicidade

Apesar da complexidade existente no grande volume de dados analisados em nossos projetos, 
identificamos na simplicidade, a forma ideal de apresentar análises e conclusões mais efetivas.

A busca pela simplicidade, exige que nossa equipe supere inúmeros desafios e transforme 
conteúdos complexos em relatórios simples e objetivos.

A simplicidade como expressão da objetividade.

Inovação, tecnologia e transparência.



Em todo o processo, do início ao fim…

Pré-Projeto Pré-Construção Pós-Obra

Projeto Construção



Para uma gestão eficaz é fundamental conectar...

Pessoas Informações Decisões



Tecnologias & Metodologias
para informações mais precisas 

PRINCE2™ PMBOK

BIM LEAN
CONSTRUCTION



LOGÍSTICA E INDÚSTRIA

Áreas de atuação DOX

HOTÉISIMOBILIÁRIO

LOTEAMENTOESCOLASHOSPITAIS E LABORATÓRIOS



Acreditamos em um abordagem técnica, 

organizacional e comportamental, 

que favorece a INOVAÇÃO, 

o DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

e o CRESCIMENTO da empresa.

Somos focados

em RESULTADOS.

O
b

je
ti

vo
s



Construction 1.0
PROFESSIONAL TEMPLATE

Valores

Nossa equipe possui um COMPROMISSO com nosso

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL, desde

seu primeiro dia na empresa e isso é PERPETUADO a 

todos os nossos parceiros, clientes e fornecedores.

Respeito

Transparência

Meritocracia

Excelência

Sigilo

Privacidade



Nosso código de

Ética e Conduta 
Profissional

COMPLIANCE

Conjuntos de regras e instruções,
que fornecem uma abordagem 

objetiva para a conduta dos negócios.  

Reação rápida a não 
conformidades e 

revisão constante das 
regras e instruções.

Monitoramento contínuo 
para garantir a aderência 
às regras do programa e 

aos objetivos estratégicos.



Principais

CLIENTES

CD UNIVERSITÁRIOS – COCA-COLA FEMSA.

VILLA XP – XP INC. CD LEROY MERLIN – GRUPO MONTO. PRAIA DA GRAMA – KSM REALTY.

LUMINUS JARDINS – JFL REALTY. GALPÕES TRIPLE A – BTG PACTUAL.

GRANDE UFFICIALE 
EVARISTO COMOLATTI –
STAN.



Nova sede da XP Investimentos, 
com posições de trabalho, 
espaços de lazer, restaurantes 
e quadras esportivas.

Cliente: XP Inc.

Localização: São Roque - SP

Área do terreno: 500.000 m²

Área total construída: 67.531 m²

Escopo: Gerenciamento dos Projetos Executivos em BIM, Gerenciamento 
do Processo de Concorrência Privada e Gerenciamento dos Serviços e 
Obras de Construção. 

VILLA XP



Primeiro condomínio fechado 
do mundo com praia de ondas 
e infraestrutura completa.

Cliente: KSM Realty

Localização: Itupeva - SP

Características do Empreendimento: Condomínio fechado com 
Beach Tennis, SPA, quadras esportivas, restaurantes, bares, academia 
e piscina coberta, bar da praia e sushi bar, além de um dos 5 
melhores Campos de Golfe do Brasil.

Escopo: Gerenciamento dos Projetos Executivos, Análise 
Orçamentária e Gerenciamento dos Serviços e Obras. 

PRAIA DA GRAMA



Galpão industrial com prédio 
administrativo e de utilidades 
com mais de 24.147 m² de área 
construída.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
UNIVERSITÁRIOS

Cliente: Coca-Cola FEMSA Brasil

Localização: Belo Horizonte - MG

Área do terreno: 28.340 m²

Área total construída: 24.147 m²

Escopo: Gerenciamento dos Projetos Executivos em BIM e Gerenciamento 
dos Serviços e Obras de Construção - Modalidade EPCM.



Galpão industrial com mais de 
130 docas, prédio administrativo 
e auditório para eventos.

CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO LEROY

Cliente: Grupo Monto

Localização: Cajamar - SP

Área total construída: 110.163 m²

Características: O Galpão principal conta com mais de 130 docas, divisões 
internas com paredes corta fogo e sistema de sprinklers. Possui pé direito
livre de 12 metros e aberturas nas fachadas, o que contribui na ventilação e 
iluminação natural. O prédio administrativo foi projetado separado do galpão 
principal, e conta com um auditório para eventos e área de lazer.

Escopo: Análise Técnica dos Processos de Planejamento, Produção e Logística.



O Edifício teve a inovação como 
principal fonte de inspiração. 

GRANDE UFFICIALE EVARISTO 
COMOLATTI

Cliente: STAN Empreendimentos e Participações.

Localização: São Paulo - SP

Área total construída: 19.384 m²

Características: Com a complexidade alta o empreendimento foi construído 
em uma área muito movimentada e logo acima das linhas do metrô, desta 
forma foi utilizado o BIM para garantir maior assertividade e clareza no fluxo 
de informações, o que nos rendeu o prêmio BIM em 2017.

Escopo: Gerenciamento dos Projetos Executivos em BIM, Coordenação do 
Processo de Concorrência Privada e Gerenciamento dos Serviços e Obras de 
Construção.



O conjunto de prédios em que 
funcionava o Hospital 
Matarazzo, está ganhando 
novas configurações.

CIDADE MATARAZZO

Cliente: BM Empreendimentos e Participações.

Localização: São Paulo - SP

Área total construída: 8.623,89 m²

Características: Patrimônio tombado desde 1986, a área foi adquirida pelo 
Group Allard, responsável por revitalizar uma área de 28 mil m², que conta 
com 5 super lojas, um hotel 6 estrelas, restaurantes, cinemas com tecnologia 
de ponta, um teatro com capacidade para receber as grandes óperas, local 
para exposições e escritórios AAA.

Escopo: Gerenciamento das Áreas de Planejamento, Logística e Processos de 
Produção.



Concebidos de raiz e com a 
missão de deixar uma pegada 
ecológica mínima, empenhados 
no desenvolvimento 
sustentável, preservando o 
habitat natural.

VILA CARNAÚBA

Cliente: Flow

Localização: Cruz - CE

Área total construída: 65.669,48 m²

Características: Impressionante e intocado, famoso por condições idílicas de 
windsurf durante todo o ano em águas mornas e cristalinas em meio a dunas 
de areia branca, este é um paraíso para aventureiros com ideias semelhantes 
que valorizam a natureza, a comunidade e uma vida ideal.

Escopo: Gerenciamento dos Projetos Executivos, Gerenciamento do Processo 
de Concorrência Privada e Gerenciamento dos Serviços e Obras.



Rua do Rocio, 288 - 11º andar 

V. Olímpia - São Paulo - SP

55 11 3073 0733

www.doxplan.com

https://www.linkedin.com/company/doxplan/
https://www.facebook.com/DOXPLAN
https://www.doxplan.com/Home

