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Tudo começou em março de 1969. Já na década de 70, impulsionada pelo chamado “milagre econômico brasileiro”, 

decorrente de maciços investimentos governamentais em infraestrutura e habitação, a construtora registrou 

forte crescimento. Ao longo do período, executou grande volume de obras para os setores público e privado, 

tais como: cooperativas habitacionais, escolas, universidades, ginásios esportivos, pavilhões, universidades, clubes 

esportivos e de lazer, prédios comerciais e de serviços e condomínios residenciais.  A partir dos anos 90, fruto do 

seu reposicionamento estratégico de mercado, passou a atuar com mais ênfase na incorporação imobiliária.  Hoje, 

chega aos 40 anos como uma das mais sólidas empresas do mercado no sul do país, graças ao trabalho focado, à 

criatividade e à visão de construir diferenciais de qualidade incomparáveis. O sucesso dessas quatro décadas da 

Arquisul é um reflexo de sua própria competência, da preocupação com a ética e a responsabilidade social e de uma 

gestão moderna, voltada para a satisfação completa dos seus clientes.
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PAIXÃO POR ENTREGAR 
QUALIDADE DE VIDA AOS GAÚCHOS.



“
“

O que mais me realiza como empreendedor é saber que estamos entregando qualidade de vida para as pessoas. Uma moradia é o 

sonho de uma vida e me orgulho de poder, através do nosso trabalho aqui na Arquisul, concretizar este sonho a cada empreendimento, 

com muito carinho, esforço e dedicação. Essa é nossa missão: fazer com que nossos clientes morem num empreendimento pensado, 

planejado e construído para que eles tenham o máximo de aproveitamento em todos os sentidos, sempre superando suas expectativas. 

Outro fator é poder contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado, gerando centenas de empregos diretos e indiretos, proporcionando 

oportunidade e renda para muito gente. Para que isso aconteça, desde o começo, respeitamos princípios e valores como  ética, 

transparência, pró-atividade, respeito aos desejos do consumidor e, principalmente, tudo isso sem abrir mão de uma forte disciplina 

financeira, o que sempre foi um dos pilares da empresa. Por isso, hoje, me orgulho de estar à frente de uma equipe de colaboradores 

numa empresa que sabe o seu papel e que o desempenha com responsabilidade, humildade e trabalho sério. Mas acima de tudo, há 

40 anos, o faz com grande paixão.

Paulo Roberto Silveira
Diretor-Presidente





    Cimento,           
ferro, tijolo
  e coração

Em quatro décadas  edificamos para milhares de pessoas. Sempre 

utilizando o que há de mais moderno e melhor em materiais construtivos 

e profissionais altamente capacitados. A Arquisul jamais mediu esforços 

para oferecer sempre as melhores soluções em seus projetos, dando a 

garantia de produtos incomparavelmente superiores. Tudo porque há 40 

anos, somos apaixonados pela qualidade e não abrimos mão dela por nada. 



A  históriaem obras



Em 40 anos, muitas histórias poderiam ser contadas. Mas 

a melhor maneira de fazer isso é observando as obras 

entregues pela Arquisul, que em si contam um pouco da 

solidez, da qualidade e da paixão por fazer bem feito. 

São prédios residenciais, comerciais e industriais que  

foram dando à Arquisul a credibilidade e a experiência, 

posteriormente reconhecida e comprovada. Hoje fazem 

parte da paisagem das cidades, agregando beleza e 

sendo referências de qualidade de vida.



Arquisul
em 

números



A Arquisul, com 40  anos de atuação tem 

mais de 3.800  unidades residenciais 

entregues, mais de 250  obras realizadas,  

600.000m2 de área construída, são mais 

de 750  colaboradores diretos e indiretos. 

E 1  único sonho: ver você morando bem.





A Arquisul está sempre se reinventando, em 

conformidade com seu tempo e também na 

vanguarda dele. São projetos arquitetônicos 

com design inovador numa busca constante por 

novos materiais, novos métodos construtivos e 

novas formas de encantar nossos clientes. 

   Uma 
história de     
   renovação
 constante. 



O tempo não para. Muito menos a Arquisul.  Por isso, estamos 

trabalhando em novos projetos e empreendimentos que visam 

dar continuidade ao padrão de qualidade de vida que as obras 

da Arquisul oferecem. Seja para morar, seja para trabalhar. 

Projetos de
futuro



Para ser incomparável é preciso se diferenciar. Por isso só a Arquisul possui o Padrão A de Qualidade Arquisul. Uma série de 

itens que qualificam nossos empreendimentos antes, durante e depois da obra. E que garantem aos moradores e investidores 

a certeza de estarem colocando seu patrimônio numa marca sólida, que tem na qualidade a sua maior obsessão, desde 1969.  

40
600.000



Toda a dedicação em fazer com que nossos clientes morem 

bem também resulta em reconhecimento do mercado. Uma 

certificação de que a Arquisul trilha o caminho certo, da qualidade 

acima de tudo e da vontade de fazer cada vez melhor. 

Empresa Revelação do Ano  Sinduscon Premium 1994 - 

Prêmio concedido à Arquisul, pelo Sindicato das Indústrias da 

Construção Civil do Rio Grande do Sul, pelos diferenciais de 

qualidade que empregava em suas obras, utilizando novos 

métodos construtivos , com projetos modernos e arrojados.

Destaque do Ano - Jornal do Comércio 2005 -  A Arquisul ganha  

o prêmio Destaque do Ano 2005 na categoria Construtora num 

evento que acontece há mais de 20 anos e destaca as empresas 

que geram boas notícias e fazem o mercado crescer. 

Prêmio   “Pequenas e Médias Empresas que Mais Crescem 

no Brasil” em 2008 revista Exame PME/Delloite - A Arquisul 

conquistou o 1º lugar entre as empresas gaúchas e a 7ª colocação 

nacional na pesquisa, que considerou empresas brasileiras de 

diversos segmentos de mercado que obtiveram um aumento na 

receita líquida* nos anos de 2005, 2006 e 2007.  Isso confirma 

a solidez, a gestão moderna dos processos e destaca o mix de 

produtos ofertados pela empresa no mercado imobiliário.

Empresa do Ano no Sinduscon Premium 2008 - Promovido 

pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do 

Sul, prestigiado por autoridades, políticos, dirigentes de entidades, 

empresários e profissionais do segmento. Na edição de 2008 a 

Arquisul leva o prêmio de Construtora/Incorporadora do Ano. 
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