
Nós cuidamos do 
projeto inteiro 
para você.



Áreas de expertise

30 Anos
Trabalhamos na indústria 
alimentícia desde 1987.  
Oferecemos aos nossos 
clientes equipes  
experientes e altamente 
qualificadas.

80%
Dos nossos projetos 
são executados com 
clientes recorrentes 
— construímos nosso 
negócio através de 
parcerias de sucesso.

1º Lugar
Líder em Engenharia e 
Gerenciamento de Projetos 
para a indústria de alimentos 
e bebidas nos EUA.

Engineering News Record

Fornecedor único de serviços de engenharia com todas as 
disciplinas in-house

Panificação

Café e TorrefaçãoMolhos e 
Condimentos

Frutas e Vegetais

Pizza

Bebidas e Envase

Confeitaria e Doces

Bebidas 
Destiladas

Carnes e Aves

Peixe e 
Frutos Do Mar

Cereais e Grãos

LaticíniosAlimentos 
Congelados

MassasSalgadinhos

 + Master Planning
 + Avaliação de 

Equipamentos
 + Estudo de Viabilidade
 + Definição de Projeto
 + Avaliação e Seleção
 + de Terreno
 + Auditoria Energética

 + Arquitetura
 + Projeto Civil e 

Estrutural
 + Tubulações
 + Projeto Elétrico
 + Projeto Mecânico
 + Projeto Ambiental
 + Sustentabilidade e 

LEED

 + Sistemas de Processo 
e Produção

 + HACCP & SQF
 + Auditoria de 

Segurança Alimentar
 + Modelagem e 

Simulação
 + Automação e Controle
 + Sistemas de 

Embalagem

 + Gerenciamento de 
Construção

 + Gerenciamento de Projeto
 + Licenciamento
 + Suprimentos
 + Contabilidade 
 + Comissionamento e 

Start-up

Planejamento Design + 
Engenharia

Capacidades 
Especializadas

Construção + 
Start - Up

Nossos clientes

Líder em engenharia de processo para a indústria de alimentos e
bebidas desde 1987
Oferecemos serviços de planejamento, projetos de engenharia e arquitetura, engenharia de processo, 
gerenciamento de projetos e gerenciamento de obras, exclusivamente para a indústria de alimentos e 
bebidas. Somos especializados no desenvolvimento e implantação de uma grande variedade de fábricas de 
processamento de alimentos, sempre com foco absoluto em segurança alimentar.

Ao longo das últimas três décadas, construímos uma equipe com profundo conhecimento das complexidades, 
necessidades e desafios de empresas processadoras de alimentos. Agimos como verdadeiros parceiros 
dos nossos clientes, entendendo os objetivos de seus negócios e criando soluções que lhes permitem 
entregar o resultado desejado. Somos full service e temos todas as disciplinas de engenharia in-house — 
nossa estrutura única nos permite compor as equipes de projeto mais eficientes e efetivas do mercado.

Por que escolher a Dennis Group?
Entrega de Valor
Entregar qualidade superior por 
um preço competitivo faz parte da 
nossa cultura. Aplicamos engenharia 
de valor constantemente para 
eliminar custos desnecessários e 
desenvolver melhorias.

Flexibilidade e Agilidade
Nossa estrutura ágil incentiva a 
colaboração entre as diversas 
disciplinas, nos permitindo executar 
projetos fast-track de forma 
eficiente e responder rapidamente 
às mudanças de escopo.

Comprometimento 
Oferecemos equipes eficientes 
com alto nível de expertise técnica, 
comprometidas com os objetivos 
do projeto e com a geração de valor 
para o cliente.



info@dennisgroup.com 
(11) 4810.1854 • (11) 4810.1853 
dennisgroup.com 
Estados Unidos  •  Canadá  •  Brasil  •  Portugal

Conte-nos sobre os objetivos do seu negócio, plano de investimentos e
próximos projetos. Vamos colocá-lo em contato com um dos especialistas da
nossa equipe.

Vamos conversar?

Nós vamos até você.
A Antártida é o único continente 
onde não trabalhamos. Ainda.
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