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A RGL ENGENHARIA



QUEM SOMOSQUEM SOMOS A RGL Engenharia é uma empresa focada no mercado 
de construção civil, com serviços voltados para obras 
industriais e comerciais.

O reconhecimento no mercado tem como marca 
a simplicidade em nossas negociações, com um 
planejamento de excelência, prazos cumpridos com 
eficiência e pontualidade, atenção aos mínimos 
detalhes, soluções inovadoras e apoio técnico de uma 
equipe devidamente qualificada. 

A solidez de uma trajetória de sucesso garante que a 
RGL Engenharia atenda às necessidades do mercado 
da construção civil, seguindo requisitos que compõem 
nossos valores, entregando um serviço de forma 
rápida, prática, responsável e com foco em buscar  
a melhor maneira de fidelizar nossos clientes.



QUEM SOMOS

PILARES

Pessoas e vida.

Segurança financeira.

Eficiência com qualidade.

Excelência operacional e institucional 
(compliance, compromisso 

social e meio ambiente).

Governança corporativa.

ESSÊNCIA PROMESSA PROPÓSITO

Qualidade, segurança, prazo 
e pessoalidade.

Proximidade e pessoalidade  
(sócios presentes).

Comprometimento  
e entrega.

Gerar emprego  
(desenvolvimento social).

Fidelizar clientes, entregando 
grandes projetos com qualidade, 

prazo e valorizando vidas.



RGL EM NÚMEROS

152 80 16 3 5
obras industriais  

construídas.
obras comerciais

construídas.
contratos de obras 

industriais em 
andamento.

contratos de  
manutenção civil.

contratos de obras 
comerciais em  

andamento.

2
construções de 

plantas de fornos 
de carbonização.



RGL EM NÚMEROS

quilos de estrutura 
metálica.

950
mil

m³ de 
concreto.

45
mil

horas de  
manutenção.

35
mil

m2 de área  
construída/reformada.

250
mil



NOSSOS DIFERENCIAIS

Governança  
corporativa, 
envolvendo 

 todos os setores  
e hierarquias.

Excelência 
operacional.

Respeito
à vida e 
ao meio

ambiente.

Competitividade 
comercial.

Segurança 
financeira.



NOSSA
ESTRUTURA

Filiais:
Três Marias/MG.

Mariana/MG.

Sarzedo

Galpão de fabricação de 
estrutura metálica.

Escritório 
administrativo:

Monsenhor Horta/MG.
Morada Nova/MG.
Três Marias/MG.

Lassance/MG.
Mariana/MG.

Belo Horizonte

Matriz : Escritório central

Galpão 1: Almoxarifado central e 
garagem de veículos leves.

Galpão 2: Almoxarifado  
e garagem de veículos  

e equipamentos 
 pesados.

Equipamentos 
pesados:

Caminhões muncks.
Retroescavadeiras.

Equipamentos
de transporte:

Caminhão de carga até 13 ton. 
Caminhão de carga  

até 1,8 ton. 
Van.



NOSSA
EQUIPE

45 15

25 590

colaboradores no  
escritório matriz.

colaboradores na  
estrutura metálica.

colaboradores nos 
escritórios das filiais.

colaboradores na 
operação.

675
colaboradores 



ONDE
ATUAMOS?

A RGL atua em todo o Brasil  
com presença maior no estado 
de Minas Gerais.

O plano de expansão prevê  
aberturas de filiais nas 
principais cidades de Minas 
Gerais e do Brasil.

Obras em andamento:
Belo Horizonte/MG •

Betim/MG •
Contagem/MG •
Nova Lima/MG •

Sarzedo/MG •
Mariana/MG •

Barra Longa/MG •
Ponte Nova/MG •

Rio Doce/MG •
Brumadinho/MG •

Congonhas/MG •
Itabirito/MG •

Ouro Branco/MG •
Ouro Preto/MG •

Bocaiuva/MG •
Três Marias/MG •

Lassance/MG •
Morada Nova/MG •

Santa Cruz do Escalvado/MG •



OS INVESTIMENTOS DA RGL

Contratação  
de software de  

engenharia.

Ampliação 
do setor  
jurídico.

Portal da integridade  
(compliance e ética).

Modernização 
operacional (segurança  

da informação e  
segurança financeira).

Contratação de 
auditoria contábil 

externa.
Qualificação 

técnica.

Novos 
equipamentos.

Estruturação dos 
setores comercial e 

marketing.

• Reinvestimento de lucros.
• Novos aportes financeiros.



2
ÁREAS DE ATUAÇÃO



OBRAS INDUSTRIAIS  
DE MINERAÇÃO



OBRAS INDUSTRIAIS  
DE MINERAÇÃO

PRINCIPAIS CLIENTES

Prestamos serviços para o setor de mineração, 
garantindo qualidade e segurança em obras e 
plantas espalhadas por todo estado de Minas 
Gerais.



OBRAS INDUSTRIAIS  
EM SIDERÚRGICAS



OBRAS INDUSTRIAIS  
EM SIDERÚRGICAS
Na área de siderurgia, executamos obras em paradas 
técnicas e em contratos de manutenção em diversas 
áreas (exemplos: sinterização, lingotamento, laminação 
e aciaria).

PRINCIPAIS CLIENTES



OBRAS INDUSTRIAIS  
AUTOMOBILÍSTICAS



PRINCIPAIS CLIENTES

OBRAS INDUSTRIAIS  
AUTOMOBILÍSTICAS
A RGL Engenharia presta serviços no setor automobi-
lístico, com construções de galpões, obras de infraes-
trutura, reformas de prédios, escritórios, vestiários e 
obras industriais em geral.



OBRAS 
COMERCIAIS



PRINCIPAIS CLIENTES

OBRAS 
COMERCIAIS
Na área comercial, a RGL Engenharia executa 
obras em diversos segmentos, sendo: aeroportos, 
shoppings, clínicas médicas, reforma e ampliação de 
escolas, universidades e igrejas.



OBRAS 
CORPORATIVAS



PRINCIPAIS CLIENTES

Atuamos na reforma e modernização de escritório 
corporativo (retrofit e open office).

OBRAS 
CORPORATIVAS



OBRAS DE
MANUTENÇÃO CIVIL 



PRINCIPAIS CLIENTES

Atuamos em obras de manutenção civil e conservação 
das edificações.

OBRAS DE
MANUTENÇÃO CIVIL 



CONSTRUÇÃO DE FORNOS  
DE CARBONIZAÇÃO



Atuamos na área florestal, fornecendo serviços de 
engenharia especializados na construção de fornos de 
carbonização.

PRINCIPAIS CLIENTES

CONSTRUÇÃO DE FORNOS  
DE CARBONIZAÇÃO



A Fundação Renova é uma entidade responsável 
pela mobilização para reparação de danos causa-
dos pelo rompimento da Barragem de Fundação, 
em Mariana/MG. A RGL presta serviços atendendo  
seis cidades na região com:

CASE

206 toneladas de aço.

2.500 toneladas de cimento.

264 funcionários diretos.

10 funcionários indiretos.

15 equipamentos pesados (escavadeira, retroescavadeira 
e motoniveladora).

R$ 70 milhões - valor do contrato



EMPRESAS  
DO GRUPO

S E R V I C E

Terceirização de 
mão de obra e facilites.

I N C O R P O R A Ç Õ E S

Empreendimentos 
de alto luxo.

I N S T A L A Ç Õ E S

Serviços de instalações e manutenção 
hidráulica, elétrica, cabeamento 

estruturado e SPDA.

E S T R U T U R A S
M E T Á L I C A S

Fabricação e montagem 
de estruturas metálicas.



Prêmio 
Top of Quality  
Brazil

ISO 9001
Prêmios na área 
de segurança do 
trabalho

CERTIFICADOS  
E PREMIAÇÕES



PRINCIPAIS CLIENTES



Conheça mais da 
RGL Engenharia.

Acesse agora www.rglengenharia.com.br
comercial@rglengenharia.com.br

(031) 3375-2020
SIGA A GENTE NAS REDES SOCIAIS:

@rglengenharia
RGL Engenharia e Consultoria LTDA
RGL Engenharia e Consultoria LTDA

Rua Barão de Aiuruoca, 686, João Pinheiro -Belo Horizonte/MG

https://rglengenharia.com.br/
https://www.instagram.com/rglengenharia/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/RGLengenhariaeconsultoria/
https://www.linkedin.com/company/rgl-engenharia-e-consultoria-ltda/

