
participações



Diviká Participações

A Diviká Participações destaca-se pela diversificação de 
seus negócios e tem como marca o empreendedorismo e a 
vontade de estender seus braços cada vez mais. 

Atuando no setor da construção civil, a Diviká Participações é sinônimo de seriedade e competência no panorama 
empresarial brasileiro. Desde 2005 contribui para o desenvolvimento do Espírito Santo, mantendo os princípios de 
seus fundadores, através de empresas ágeis e com base forte. Com o crescimento da construção civil no país, os 
serviços prestados antes pela Diviká Sistemas Construtivos transformaram-se em braços operacionais que 
desenvolvem serviços de construção, gerenciamento de obras e projetos, projeção de massas e projeção de pinturas, 
estruturas metálicas, estruturas leves e pesadas.



Soluções inovadoras e práticas com alto padrão de acabamento.



Diviká Sistemas Construtivos atua desde 2005 no mercado brasileiro de maneira inovadora e ágil com soluções 
práticas, proporcionado a racionalização e otimização na construção civil.

Conta com uma equipe especializada que atua desde o projeto até a entrega final da obra com produtos de alto padrão 
de acabamento e qualidade.

Utiliza uma tecnologia que proporciona racionalização e otimização da construção civil na montagem de paredes, forros 
e revestimentos a seco, nas áreas internas de residências, escritórios, bancos, hotéis, lojas, escolas, hospitais, 

Diviká – Sistemas Construtivos

indústrias etc. Em construções novas ou reformas, a 
qualidade atende às necessidades dos especificadores e às 
exigências dos códigos de obras através de ensaios, 
certificados, referências ou normas, quanto à resistência ao 
fogo, ao isolamento acústico, térmico e à resistência 
mecânica.



Cuidado e zelo em todos os detalhes.



Consciente das responsabilidades para com os clientes, sempre se preocupou com a qualidade, entendendo que ela não 
se faz apenas com materiais de construção selecionados, com técnicas atualizadas e profissionais competentes para a 
execução de cada obra, mas também com o atendimento preciso e profissional, cumprindo rigorosamente os prazos, 
obtendo transparência nas ações, com comportamento ético e respeito aos clientes. Somando tudo, o resultado é 
simples: produtos confiáveis e clientes satisfeitos.

Os Processos executados na empresa são voltados para obtenção de qualidade e produtividade.

Investimento em qualidade de projetos. Todas as obras além dos projetos convencionais, tais como arquitetura, 
estrutura e instalações, possuem também projetos de fôrmas para concreto, modulação de alvenaria considerando a 
instalação embutida de tubulações elétricas e hidráulicas, paisagismo e compatibilização eletrônica dos vários projetos.

Zellar Construtora



Acabamentos revestidos de tecnologia e qualidade.



MassaFlux – Rebocos e Pintura

A MassaFlux foi criada para comprovar que a utilização de 
equipamentos tecnológicos para acabamento, revestimento 
e pintura são soluções eficientes e práticas para o mercado 
atual. Contamos com uma equipe altamente qualificada.

O diferencial da MassaFlux está no processo seletivo e 
treinamento dos profissionais.  A empresa realiza avaliação 
técnica e prática na operacionalização dos equipamentos, 
além de fornecer treinamentos esporádicos para auxiliar no 
desenvolvimento e no crescimento de nossos profissionais.

Eficiência
Tecnologia
Avançada

Qualidade
Processo
Uniforme

Rapidez
Redução
do Prazo

Redução
de Custo

Sem desperdício



Projetos sustentáveis com menor custo e maior qualidade.



SteelCob – Estruturas Metálicas

A SteelCob realiza construções metálicas leves e pesadas, mezaninos, galpões etc, desde a fundação até o 
acabamento final.

Usa o projeto arquitetônico do cliente, porém propõe o desenvolvimento e a otimização do projeto, visando 
redução de custos e tempo. Nesse caso, características apresentadas pelo cliente como partido 
arquitetônico e metragem são respeitadas.

Seu foco está em projetos de repetição e grandes volumes onde a industrialização desse tipo de 
construção alcançará níveis excelentes de produtividade, diminuindo consideravelmente os custos da obra.
Clientes e empreendimentos que buscam obras limpas, rápidas e com baixo efetivo de mão-de-obra fazem 
parte do portfólio da SteelCob. Essas e outras características que agregam ao steel frame a bandeira de 
sistema sustentável são hoje um importante diferencial competitivo.

Além da edificação completa, a SteelCob oferece solução para qualquer parte do projeto: telhado, 
coberturas, fachadas, estruturas e outros.

Outros projetos:

Plamont - todas as divisórias em drywall com vidro duplo

Grupo Buaiz - toda a obra do 12º andar do Global Tower (1.200 m²)

Palácio anchieta - 2500 m² de forro drywall e paredes

Itaú - (migração unibanco-itaú)  Agências: Centro de Vitória, Jardim Limoeiro, Av. Central laranjeiras, Glória, Linhares

Cellofarm - mezaninos e divisórias

Igreja Reviver em Cristo - Jacarepaguá, RJ - estrutura metálica - forros e parede

Unibanco - Praça do Papa, Vitória

Sallos Biotec - Campo dos Goitacazes, RJ - mezaninos estruturas e divisórias

D&D - Belo Horizonte

Banco Real - Angra dos Reis, RJ

Prepara Cursos - unidade master de Vila Velha 

Espaço Mahalo - Jardim da Penha - todo revestimento acústico-forros e paredes

Sincades - Palácio do Café - paredes-sistemas de portas eclisse e piso vinílico

Construtora Martins Santiago - Aracruz, São Roque  do Canaã, Vitória - forros

IVRD - Igreja Universal do reino de Deus

Lorenge - Light Steel Frame

CST Arcelor Mital - guarda corpo em aço com pintura eletrostática, bacias da área de expansão

Kia Matrix - Carapina - paredes e forro - 2400 m²

Barter - Tims - parede cortafogo separação de galpões

Ministério Público - auditório Vitória - paredes, forros, carpetes e revestimento

Proeng - stands de vendas/mezaninos

GS empreedimentos - stand em Linhares

Condomínio residencial Jardins dos Lagos - stand Linhares

Daldalto - Guaraparí

Galvan - Hotel Ibis - forro removível - Jardim da Penha

UVV Universidade de Vila Velha

Centro de Convenções Stefen

ISH - obra da Kemp Engenharia em steell frame

Cinesystem - Cinemas - 95000 kg de estrutura metálica pesada

  5415 m² parede drywall

                      1934 m² forro acústico removível

                      3292 m² forro drywall



Portfólio Diviká Participações

Shopping Mestre Álvaro 
L3-4500 m² parede dupla

Shopping Boulevard 
12.500 m² de parede
3500 m² fechamento 
8000 m² teto
2100 m² mezaninos

Outros projetos:

Plamont - todas as divisórias em drywall com vidro duplo

Grupo Buaiz - toda a obra do 12º andar do Global Tower (1.200 m²)

Palácio anchieta - 2500 m² de forro drywall e paredes

Itaú - (migração unibanco-itaú)  Agências: Centro de Vitória, Jardim Limoeiro, Av. Central laranjeiras, Glória, Linhares

Cellofarm - mezaninos e divisórias

Igreja Reviver em Cristo - Jacarepaguá, RJ - estrutura metálica - forros e parede

Unibanco - Praça do Papa, Vitória

Sallos Biotec - Campo dos Goitacazes, RJ - mezaninos estruturas e divisórias

D&D - Belo Horizonte

Banco Real - Angra dos Reis, RJ

Prepara Cursos - unidade master de Vila Velha 

Espaço Mahalo - Jardim da Penha - todo revestimento acústico-forros e paredes

Sincades - Palácio do Café - paredes-sistemas de portas eclisse e piso vinílico

Construtora Martins Santiago - Aracruz, São Roque  do Canaã, Vitória - forros

IVRD - Igreja Universal do reino de Deus

Lorenge - Light Steel Frame

CST Arcelor Mital - guarda corpo em aço com pintura eletrostática, bacias da área de expansão

Kia Matrix - Carapina - paredes e forro - 2400 m²

Barter - Tims - parede cortafogo separação de galpões

Ministério Público - auditório Vitória - paredes, forros, carpetes e revestimento

Proeng - stands de vendas/mezaninos

GS empreedimentos - stand em Linhares

Condomínio residencial Jardins dos Lagos - stand Linhares

Daldalto - Guaraparí

Galvan - Hotel Ibis - forro removível - Jardim da Penha

UVV Universidade de Vila Velha

Centro de Convenções Stefen

ISH - obra da Kemp Engenharia em steell frame

Cinesystem - Cinemas - 95000 kg de estrutura metálica pesada

  5415 m² parede drywall

                      1934 m² forro acústico removível

                      3292 m² forro drywall

Shoppings



Portfólio Diviká Participações

Outros projetos:

Plamont - todas as divisórias em drywall com vidro duplo

Grupo Buaiz - toda a obra do 12º andar do Global Tower (1.200 m²)

Palácio anchieta - 2500 m² de forro drywall e paredes

Itaú - (migração unibanco-itaú)  Agências: Centro de Vitória, Jardim Limoeiro, Av. Central laranjeiras, Glória, Linhares

Cellofarm - mezaninos e divisórias

Igreja Reviver em Cristo - Jacarepaguá, RJ - estrutura metálica - forros e parede

Unibanco - Praça do Papa, Vitória

Sallos Biotec - Campo dos Goitacazes, RJ - mezaninos estruturas e divisórias

D&D - Belo Horizonte

Banco Real - Angra dos Reis, RJ

Prepara Cursos - unidade master de Vila Velha 

Espaço Mahalo - Jardim da Penha - todo revestimento acústico-forros e paredes

Sincades - Palácio do Café - paredes-sistemas de portas eclisse e piso vinílico

Construtora Martins Santiago - Aracruz, São Roque  do Canaã, Vitória - forros

IVRD - Igreja Universal do reino de Deus

Lorenge - Light Steel Frame

Palácio Anchieta
3500 m² de forro drywall e paredes
607 m² parede drywall

CST Arcelor Mital - guarda corpo em aço com pintura eletrostática, bacias da área de expansão

Kia Matrix - Carapina - paredes e forro - 2400 m²

Barter - Tims - parede cortafogo separação de galpões

Ministério Público - auditório Vitória - paredes, forros, carpetes e revestimento

Proeng - stands de vendas/mezaninos

GS empreedimentos - stand em Linhares

Condomínio residencial Jardins dos Lagos - stand Linhares

Daldalto - Guaraparí

Galvan - Hotel Ibis - forro removível - Jardim da Penha

UVV Universidade de Vila Velha

Centro de Convenções Stefen

ISH - obra da Kemp Engenharia em steell frame

Cinesystem - Cinemas - 95000 kg de estrutura metálica pesada

  5415 m² parede drywall

                      1934 m² forro acústico removível

                      3292 m² forro drywall

Edificações públicas



Portfólio Diviká Participações

Outros projetos:

Plamont - todas as divisórias em drywall com vidro duplo

Grupo Buaiz - toda a obra do 12º andar do Global Tower (1.200 m²)

Palácio anchieta - 2500 m² de forro drywall e paredes

Itaú - (migração unibanco-itaú)  Agências: Centro de Vitória, Jardim Limoeiro, Av. Central laranjeiras, Glória, Linhares

Cellofarm - mezaninos e divisórias

Igreja Reviver em Cristo - Jacarepaguá, RJ - estrutura metálica - forros e parede

Unibanco - Praça do Papa, Vitória

Sallos Biotec - Campo dos Goitacazes, RJ - mezaninos estruturas e divisórias

D&D - Belo Horizonte

Banco Real - Angra dos Reis, RJ

Prepara Cursos - unidade master de Vila Velha 

Espaço Mahalo - Jardim da Penha - todo revestimento acústico-forros e paredes

Sincades - Palácio do Café - paredes-sistemas de portas eclisse e piso vinílico

Construtora Martins Santiago - Aracruz, São Roque  do Canaã, Vitória - forros

IVRD - Igreja Universal do reino de Deus

Lorenge - Light Steel Frame

CST Arcelor Mital - guarda corpo em aço com pintura eletrostática, bacias da área de expansão

Kia Matrix - Carapina - paredes e forro - 2400 m²

Barter - Tims - parede cortafogo separação de galpões

Ministério Público - auditório Vitória - paredes, forros, carpetes e revestimento

Proeng - stands de vendas/mezaninos

GS empreedimentos - stand em Linhares

Condomínio residencial Jardins dos Lagos - stand Linhares

Daldalto - Guaraparí

Galvan - Hotel Ibis - forro removível - Jardim da Penha

UVV Universidade de Vila Velha

Centro de Convenções Stefen

ISH - obra da Kemp Engenharia em steell frame

Cinesystem - Cinemas - 95000 kg de estrutura metálica pesada

  5415 m² parede drywall

                      1934 m² forro acústico removível

                      3292 m² forro drywall



Portfólio Diviká Participações

Outros projetos:

Plamont - todas as divisórias em drywall com vidro duplo

Grupo Buaiz - toda a obra do 12º andar do Global Tower (1.200 m²)

Palácio anchieta - 2500 m² de forro drywall e paredes

Itaú - (migração unibanco-itaú)  Agências: Centro de Vitória, Jardim Limoeiro, Av. Central laranjeiras, Glória, Linhares

Cellofarm - mezaninos e divisórias

Igreja Reviver em Cristo - Jacarepaguá, RJ - estrutura metálica - forros e parede

Unibanco - Praça do Papa, Vitória

Sallos Biotec - Campo dos Goitacazes, RJ - mezaninos estruturas e divisórias

D&D - Belo Horizonte

Banco Real - Angra dos Reis, RJ

Prepara Cursos - unidade master de Vila Velha 

Espaço Mahalo - Jardim da Penha - todo revestimento acústico-forros e paredes

Sincades - Palácio do Café - paredes-sistemas de portas eclisse e piso vinílico

Construtora Martins Santiago - Aracruz, São Roque  do Canaã, Vitória - forros

IVRD - Igreja Universal do reino de Deus

Lorenge - Light Steel Frame

CST Arcelor Mital - guarda corpo em aço com pintura eletrostática, bacias da área de expansão

Kia Matrix - Carapina - paredes e forro - 2400 m²

Barter - Tims - parede cortafogo separação de galpões

Ministério Público - auditório Vitória - paredes, forros, carpetes e revestimento

Proeng - stands de vendas/mezaninos

GS empreedimentos - stand em Linhares

Condomínio residencial Jardins dos Lagos - stand Linhares

Daldalto - Guaraparí

Galvan - Hotel Ibis - forro removível - Jardim da Penha

UVV Universidade de Vila Velha

Centro de Convenções Stefen

ISH - obra da Kemp Engenharia em steell frame

Cinesystem - Cinemas - 95000 kg de estrutura metálica pesada

  5415 m² parede drywall

1934 m² forro acústico removível

3292 m² forro drywall



Portfólio Diviká Participações

Outros projetos:

Plamont - todas as divisórias em drywall com vidro duplo

Grupo Buaiz - toda a obra do 12º andar do Global Tower (1.200 m²)

Palácio anchieta - 2500 m² de forro drywall e paredes

Itaú - (migração unibanco-itaú)  Agências: Centro de Vitória, Jardim Limoeiro, Av. Central laranjeiras, Glória, Linhares

Cellofarm - mezaninos e divisórias

Igreja Reviver em Cristo - Jacarepaguá, RJ - estrutura metálica - forros e parede

Unibanco - Praça do Papa, Vitória

Sallos Biotec - Campo dos Goitacazes, RJ - mezaninos estruturas e divisórias

D&D - Belo Horizonte

Banco Real - Angra dos Reis, RJ

Prepara Cursos - unidade master de Vila Velha 

Espaço Mahalo - Jardim da Penha - todo revestimento acústico-forros e paredes

Sincades - Palácio do Café - paredes-sistemas de portas eclisse e piso vinílico

Construtora Martins Santiago - Aracruz, São Roque  do Canaã, Vitória - forros

IVRD - Igreja Universal do reino de Deus

Lorenge - Light Steel Frame

CST Arcelor Mital - guarda corpo em aço com pintura eletrostática, bacias da área de expansão

Kia Matrix - Carapina - paredes e forro - 2400 m²

Barter - Tims - parede cortafogo separação de galpões

Ministério Público - auditório Vitória - paredes, forros, carpetes e revestimento

Proeng - stands de vendas/mezaninos

GS empreedimentos - stand em Linhares

Condomínio residencial Jardins dos Lagos - stand Linhares

Daldalto - Guaraparí

Galvan - Hotel Ibis - forro removível - Jardim da Penha

UVV Universidade de Vila Velha

Centro de Convenções Stefen

ISH - obra da Kemp Engenharia em steell frame

Cinesystem - Cinemas - 95000 kg de estrutura metálica pesada

    5415 m² parede drywall

                      1934 m² forro acústico removível

                      3292 m² forro drywall

Shopping Vitória

Adidas

First Class

Shopping Praia da Costa

Riachuelo

First Class

Overend

Hope

Renner

Toon Kids

Carmen Steffens

Sushiloko

MONTAGEM DE LOJAS



Parceiros

Outros projetos:

Plamont - todas as divisórias em drywall com vidro duplo

Grupo Buaiz - toda a obra do 12º andar do Global Tower (1.200 m²)

Palácio anchieta - 2500 m² de forro drywall e paredes

Itaú - (migração unibanco-itaú)  Agências: Centro de Vitória, Jardim Limoeiro, Av. Central laranjeiras, Glória, Linhares

Cellofarm - mezaninos e divisórias

Igreja Reviver em Cristo - Jacarepaguá, RJ - estrutura metálica - forros e parede

Unibanco - Praça do Papa, Vitória

Sallos Biotec - Campo dos Goitacazes, RJ - mezaninos estruturas e divisórias

D&D - Belo Horizonte

Banco Real - Angra dos Reis, RJ

Prepara Cursos - unidade master de Vila Velha 

Espaço Mahalo - Jardim da Penha - todo revestimento acústico-forros e paredes

Sincades - Palácio do Café - paredes-sistemas de portas eclisse e piso vinílico

Construtora Martins Santiago - Aracruz, São Roque  do Canaã, Vitória - forros

IVRD - Igreja Universal do reino de Deus

Lorenge - Light Steel Frame

CST Arcelor Mital - guarda corpo em aço com pintura eletrostática, bacias da área de expansão

Kia Matrix - Carapina - paredes e forro - 2400 m²

Barter - Tims - parede cortafogo separação de galpões

Ministério Público - auditório Vitória - paredes, forros, carpetes e revestimento

Proeng - stands de vendas/mezaninos

GS empreedimentos - stand em Linhares

Condomínio residencial Jardins dos Lagos - stand Linhares

Daldalto - Guaraparí

Galvan - Hotel Ibis - forro removível - Jardim da Penha

UVV Universidade de Vila Velha

Centro de Convenções Stefen

ISH - obra da Kemp Engenharia em steell frame

Cinesystem - Cinemas - 95000 kg de estrutura metálica pesada

  5415 m² parede drywall

                      1934 m² forro acústico removível

                      3292 m² forro drywall



(27) 3239-1350
R. Rubens Ramalho Cruz, 10

Santos Dumont - Vila Velha, ES

www.divika.com.br

participações




