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Alta tecnologia para  
a indústria da construção  
civil brasileira

600.000 m2 DE ELEmEntOS Pré-mOLDADOS
Uma das mais modernas fábricas de elementos pré- 
mol dados de concreto na América do Sul está sendo  
construída em Cotia, São Paulo. A m3SP produzirá 
pré-lajes e elementos maciços de concreto. Pág. 2

SIStEmA DE FOrmA rAtEC 
Para a fabricação de pré-lajes de concreto  
armado, a Lajes Anhanguera em Itupeva/SP  
utiliza o sistema de forma da líder mundial em  
tecnologia, a rAtEC. Pág. 3

O Brasil é o quinto maior país do mundo. O país 
sul-americano com altas taxas de crescimento 
pertence ao grupo das grandes economias em 
franco desenvolvimento. A Copa FIFA 2014 bem 
como os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de 
Janeiro atraem a atenção de todo o mundo para 
esse gigante emergente. Tendo em vista estes 
fatos, pode-se compreender que, em várias par-

tes do país, um crescimento sustentável na 
área da construção civil estimula a economia. 
A mais moderna tecnologia de máquinas e ins-
talações da Vollert ajuda os fabricantes de 
materiais de construção a alavancar seu poten-
cial de vendas. A ROTESMA, como fabricante 
de elementos de concreto, também tira  
proveito disto.

Sempre na vanguarda
O GRUPO ROTESMA pertence ao conjunto de 
empresas líder no setor de construção de pré-
fabricados de concreto no Brasil. O especialista 
em elementos pré-fabricados iniciou suas ativi-
dades em 1977 produzindo tubos e postes de con-
creto armado. Graças à sua proximidade com a 
indústria de construção civil, a ROTESMA se man-
tém sempre na vanguarda e preparada para novas 
tendências, tendo nos últimos anos, portanto, 
ampliado continuamente a sua gama de pro  -
dutos, que são, entre outros: vigas, pilares, lajes 
alveolares e PI, painéis de fechamento, elemen-
tos de grande porte para pontes, viadutos e está-
dios esportivos – todos eles fabricados em con-
creto armado ou protendido. Entrementes a 
ROTESMA tornou-se especialista na produção  
de uma grande variedade de elementos, que são 
produzidos em fábricas modernas localizadas em 
Chapecó/SC e Marialva/PR. A capacidade pro-
dutiva ultrapassa 5.000 m³ de concreto por mês. 

Cada vez mais investidores reconhecem o enorme potencial do Brasil. O grande mercado interno e a baixa depen-

dência do comércio internacional ajudaram o país a passar pela última crise financeira e econômica relativamente 

sem prejuízos. O desenvolvimento econômico incentiva o crescimento na área de construção civil. A demanda  

por imóveis junto às metrópoles nos últimos dez anos tem sido ininterrupta e segue crescendo progressivamente. 

Este crescimento tem sido acompanhado pela produção a custos competitivos de elementos de concreto 

pré-fabricados.

É com imensa satisfação que trazemos a você 
nossa primeira edição do Vollert News voltada 
exclusivamente ao mercado brasileiro e latino 
americano. Nesta edição apresentamos quatro 
dos projetos mais significativos realizados ao 
longo dos últimos 12 meses, bem como uma 
reflexão muito interessante assinada pelo diretor 
de uma das mais importantes construtoras de 
nosso país. Tudo isso para que você, leitor, se 
sinta mais próximo da filosofia Vollert de tra-
balho, que preza pela qualidade, pioneirismo e 
excelência dos produtos, bem como pela atenção 
e zelo com nossos clientes e parceiros. Todas 
essas características que são marcas registradas 
Vollert, desde 1925.

Desejo a você uma excelente leitura e, desde já, 
nos colocamos à inteira disposição para demais 
esclarecimentos sobre nossos produtos “made in 
Germany”, agora no Brasil.

            Cordiais saudações,
            wesley Gomes

Caríssimo leitor,
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A M3SP investe em uma fábrica de elementos 
pré-moldados altamente automatizada  
Uma das mais modernas fábricas de elementos pré-moldados de concreto na América do Sul está sendo construída em Cotia, São Paulo. A fabricante  

de pré-moldados M3SP produzirá aqui até 600.000 m2 anuais de pré-lajes e elementos maciços de concreto para o mercado brasileiro.

se refere ao grau de automação, quanto às quantida-
des produzidas e qualidade das peças acabadas.

Conceito sob medida da instalação industrial 
aposta em automação
“A fim de produzir a grande diversidade de elementos 
com a capacidade de produção desejada, confiamos 
na mais moderna tecnologia de equipamentos.  
A Vollert já havia nos convencido 100% sobre sua 
tecnologia e seu know-how nos primeiros modelos 

de simulação 3D.” conta Antonio Marmo Pádua,  
Diretor Geral da M3SP. “Um fator também decisivo 
foi o de poder contar com a Vollert em Belo Horizonte, 
onde temos tido sempre o suporte que precisamos 
diretamente no Brasil.” O conceito da fábrica e os 
processos de produção foram planejados tão flexíveis, 
que a quantidade produzida pode ser sempre adap-
tada, inclusive num momento posterior. “Também 
elementos sanduíche e painéis de fachadas poderão 
ser produzidos futuramente no mesmo sistema.” diz 
Antonio Marmo.

Um sistema de circulação altamente automatizado 
com até 40 mesas de forma garante processos de 
trabalho racionalizados. Sobre as mesas podem ser 
moldadas peças acabadas de até 12,5 m de com-
primento, pesando até 250 kg/m2, e até 3,50 m de 
largura. Um detalhe importante: as mesas de forma 
são 100% fabricadas no Brasil conforme os mais altos 
padrões de tecnologia alemães. “Para tal, a Vollert 
trabalha com um modelo de transferência de tecno-
logia abrangente. Exatamente: ’German Engineering’ 
fabricada no Brasil”, diz wesley Gomes, CEO da  
Vollert do Brasil. A mais moderna tecnologia resulta 
em processos altamente produtivos – desde a limpeza 
totalmente automática das mesas e perfis magnéti-
cos, passando pela concretagem, estação de compac-
tação de baixa freqüência, com alta economia de 

Alta tecnologia para a indústria da construção civil brasileira
Continuação de página 1

Entre as 5 maiores premoldadeiras do sul do Brasil, 
a ROTESMA já executou mais de 5.000.000 m² em 
obras com elementos de concreto pré-fabricados, 
como shoppings centers, supermercados, universi-
dades, frigoríficos, indústrias moveleiras, metal-
mecânica, alimentos, pontes/viadutos, estádios, 
centros de eventos e edifícios residenciais. “Tudo 
isso somente é possível mediante investimentos 
constantes nas melhores tecnologias de produção.” 
relata José Tessari, Diretor Geral da ROTESMA. 
“Desta maneira, sempre buscamos inovação e  
a mais moderna tecnologia em equipamentos.”

Mesas basculantes de alto desempenho  
para uma grande diversidade de elementos 
pré-fabricados
Para a fábrica da ROTESMA em Chapecó, no estado 
de Santa Catarina, foram entregues quatro mesas 
basculantes de alto desempenho da Nuspl para a 
fabricação horizontal de paredes sanduíche, pare-
des maciças, bem como diversos painéis de concreto 
com uma espessura de até 200 mm. A Nuspl, como 
especialista em acessórios e equipamentos para 
fábricas de concreto pertence ao grupo Vollert desde 
2013 e é considerada líder mundial em tecnologia 
de produção estacionária e moldagens especiais.

As mesas de moldagem dispõem de uma constru-
ção soldada extremamente sólida feita de perfis de 
aço laminado. Projetadas como mesas basculantes 

conjuntas, elas estão acopladas umas às outras 
mediante pontes de ligação especiais. A pedido do 
cliente, as mesas basculantes foram entregues  
primeiro sem o sistema hidráulico. Contudo, na cons - 
trução já foi considerada toda preparação mecânica 
para posterior instalação do sistema hidráulico, pelo 
qual as mesas de alto desempenho devem ser  
movidas absolutamente síncronas por meio de arti-
culações basculantes. Entretanto, opcionalmente, 
elas também podem ser utilizadas como mesas bas-
culantes independentes. Com o sistema de molda-
gem Nuspl, a ROTESMA dispõe de uma superfície de 
forma de até 48 m de extensão e de 2,4 m de largura. 
O sistema hidráulico opcional permite bascular ele-
mentos com o comprimento total de todas as quatro 
mesas. O equipamento foi projetado para cargas de 
até 250 kg/m². A superfície de moldagem consiste 
de chapas de aço com uma espessura de 8 mm, que 
são tratadas através de um processo especial, tendo 
por resultado um acabamento visual da superfície de 
concreto de primeira linha. Esta é uma tecnologia 
especialmente desenvolvida pela Nuspl, que está 
sendo empregada pela primeira vez no Brasil. O poli-
mento da superfície também minimiza o trabalho de 
limpeza posterior e maximiza a durabilidade a longo 
prazo das chapas de aço. As mesas basculantes 
estão preparadas para a instalação de perfis de fixa-
ção magnéticos para a moldagem lateral. Um perfil 
lateral fixo garante uma retenção segura do elemento 
de concreto no processo de basculamento.
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A M3SP é considerada uma das empresas líderes 
em tecnologia e soluções inovadoras no setor de  
con strução de prédios residenciais e industriais. O 
fornecedor de pré-fabricados com sede em São Paulo 
produz desde 1999 pré-lajes e elementos maciços 
através de uma produção estacionária. Agora estão 
sendo assentados os alicerces para uma nova fábrica 
de elementos pré-moldados de concreto na cidade  
de Cotia, que representa um verdadeiro marco na  
indústria brasileira de construção civil, tanto no que 

cimento, até a carga e descarga em câmara de cura 
dos elementos de concreto pré-moldados por meio 
de um sistema altamente moderno. “Mediante a  
automatização obtemos um novo padrão no mercado 
brasileiro” afirma wesley Gomes. Um robô de  
moldagem SMART SET controlado por CADCAM  
providencia o posicionamento preciso dos perfis de 
forma magnéticos e a plotagem dos contornos.  
Mediante acelerações axiais muito altas de até  
5 m/s2, o robô multiuso reduz este processo de  
trabalho de maneira significativa. Juntamente com 
uma garra giratória em +/– 180° tem-se um desvio 
máximo da precisão de posicionamento de +/– 0,4 mm.

“No final de 2014 vamos dar início à produção na nova 
fábrica de elementos pré-moldados em Cotia, objeti-
vando um maior crescimento dos nossos volumes.  
O Brasil receberá padrões até agora não alcançados 
para peças acabadas, especialmente no que diz  
respeito à  qualidade da superfície do concreto apa-
rente.” complementa Antonio Marmo da M3SP.  
“A Vollert é para nós o parceiro tecnológico certo. 
Além disso, o projeto é financiado pela Vollert  
por meio de uma cobertura completa do governo da 
Alemanha, através da seguradora Hermes.”

‘German Technology’ –  
100% produzida e financiada no Brasil
As mesas basculantes de alto desempenho foram 
fabricadas no Brasil conforme os mais altos padrões 
de qualidade alemães. Para isso foram utilizados 
somente materiais, perfis de moldagem e elemen-
tos de aço 100% fabricados no Brasil. Aqui, a 

Da esquerda para a direita: 
Gelson Gugel, José tessari e 
Wesley Gomes 

Ao fundo: parte da mesa  
basculante que possui 48 m  
de extensão total

ROTESMA colaborou desde o início intimamente 
com os engenheiros da Nuspl – desde os primeiros  
desenhos 3D até o processo de fabricação. Outra 
peculiaridade: o projeto completo foi financiado com 
capital próprio da Vollert do Brasil.



Tecnologia em concreto 
protendido de 1ª qualidade
O grupo DIARC a bastante tempo é um dos fornece-
dores líder de projetos para o ramo industrial, comer-
cial e público para o mercado de construção civil do 
Paraná e região. A fim de atender à demanda crescente 
por lajes alveolares, mas também satisfazer as 
exigências por vãos e alturas cada vez maiores para 
vigas e pilares de concreto protendido, a empresa 
investiu na mais nova tecnologia em maquinário em 
sua sede, na cidade de Cascavel-PR.

“Com a tecnologia PAUL depositamos nossa confiança 
no líder de mercado e, naturalmente, em engenharia 
‘made in Germany’”, diz Renato Bressan, Diretor da 

DIARC. Para as armações pré-tensionadas confia-se 
na Máquina de Protensão Automática da PAUL, que 
garante uma força de tensão e cursos de alongamento 
ideais e satisfaz todas as normas para o concreto 
protendido. Foi fornecido um tensor de quatro 
mangueiras flexíveis para forças de tensionamento 
de até 160 kN e com curso de deslocamento de até 
500 mm. Para forças de tensionamento menores foi 
fornecido um tensor - para até 60 kN com um curso 
de deslocamentode, no máximo, 400 mm. Uma unidade 
hidráulica de alta pressão, equipada com uma bomba 
de êmbolo radial, possibilita a aplicação da força 
exata  de tensão necessária sobre a cordoalha ou fio. 

Fixado hidraulicamente pelo tensor, a cordoalha ou 
fio de aço para concreto armado é tensionado auto-
maticamente até a força de tensão desejada ajustada 
previamente no conjunto hidráulico. Por meio de uma 
conexão dupla, ambos tensores podem ser conecta-
dos à mesma unidade hidráulica. Um pórtico integrado 
possibilita fixar o tensor e suspendê-lo até a posição 
de trabalho. Podendo girar em até 360°, o tensor pode 
ser posicionado facilmente nas cabeceiras de pistas 
a fim de realizar a protensão. Cunhas de ancoragem 
de alta qualidade PAUL são cravadas hidraulicamente, 
e assim, a cordoalha ou fio são ancorados sem des-
lizes, o que culmina em uma retenção segura e uma 

força de tensão estável e duradoura. A Vollert do 
Brasil é, desde 2013, a representante oficial para 
os produtos PAUL no Brasil. Desta maneira, não 
somente a melhor tecnologia em equipamentos é 
oferecida aos clientes, mas também um verdadeiro 
intercâmbio de know-how. “Em nossa planta tivemos 
uma introdução excelente sobre o novo equipamento 
e sua operação e, assim, pudemos iniciar nossa pro-
dução bem mais rapidamente. O conjunto impressiona 
não só pela robustez, mas também pela altíssima 
precisão.” esclarece Renato Bressan da DIARC.

O fabricante de elementos de 

concreto DIARC Engenharia e 

Pré-fabricados em Cascavel/PR 

amplia o seu segmento de 

mercado para lajes alveolares e 

elementos pré-moldados como 

vigas e pilares. Para tal se vale 

da mais moderna tecnologia em 

protensão de concreto.

A lajes Anhanguera 
produz com o sistema 
de forma rATEC
“Mais rápido, melhor, Vollert”: a Lajes Anhanguera 
não se deu por satisfeita com menos. Modernização 
contínua em todos os setores empresariais possibilita 
produzir produtos a um custo mais eficiente, próprios 
para a concorrência de mercado, e à empresa reagir 
em espaços mais curtos de tempo. A Lajes 
Anhanguera dispõe de duas locações fabris e, a 
partir principalmente de Itupeva, são fornecidos 
produtos para toda a metrópole de São Paulo e 
inúmeros canteiros de obra também ao longo do 
litoral paulista e interior do estado. 

rATEC rT U60 PrO para pré-lajes em 
concreto armado
Pré-lajes para prédios residenciais e industriais são 
o maior mercado de vendas desta empresa de tradição. 
A sua principal vantagem consiste na montagem 
rápida dos elementos em obra, que terão suas ligações 
posteriormente consolidadas por concretagem in 
loco. As lajes possuem o acabamento da face inferior 
praticamente perfeito, dispensando-se assim uma 
moldagem demorada e cara no canteiro de obras. As 
peças pré-moldadas são apoiadas simplesmente 
sobre escoras de apoio. Devido ao tempo de cura 
relativamente curto, é possível remover toda a 
construção de apoio após poucos dias. 

Para a fabricação de elementos de pré-laje com uma 
espessura de 50 mm, a empresa Lajes Anhanguera 
aposta no sistema de forma com fixação magnética 
da RATEC. Os separadores de forma com perfis de 
fixação magnéticos são considerados mundialmente 
como sendo a solução mais segura e econômica para 
produção industrial de pré-moldados em concreto. 
A fim de atender as exigências dos clientes com a 
máxima flexibilidade, a empresa utiliza perfis de 
forma nos comprimentos 500, 750, 1.000 e 2.998 mm. 
Cada elemento de perfil possui 2 ímãs embutidos, 
a fim de assegurar um máximo em segurança e pre-
cisão. O sistema automático RATEC garante que os 
separadores sejam posicionados firmemente sobre 
a mesa mediante um simples acionamento de botão. 
Os perfis são construídos com chanfros, 10 mm x 
10 mm x 45º, nas duas laterais longitudinais que 
possibilitam um acabamento ótimo de união entre 
as peças de concreto na obra. Assim, os perfis mag-
néticos podem receber uma aplicação de concreto 
em ambos os lados, a fim de ocuparem o mínimo 
de espaço possível sobre a mesa de forma e neces-
sitem de tempos menores de ajuste/configuração. Os 
perfis transversais são posicionados com precisão 
entre os perfis laterais fixos, soldados à mesa de 
forma. As mesas, previamente existentes nas ins-
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talações da Lajes Anhanguera, possuem superfície 
de moldagem de 10 m x 3 m. Tanto o comprimento, 
quanto a largura das peças de concreto são variá-
veis. Suportes para separações longitudinais dentro 
da superfície de moldagem foram considerados de 
maneira que elementos de concreto menores pos-
sam ser fabricados. Com o RATEC RT U60 PRO, a 
Lajes Anhanguera está equipada para o futuro a 

longo prazo. Foram fornecidos diversos  perfis mag-
néticos para um total de 20 mesas de forma e os 
resultados no que se refere à qualidade do acaba-
mento e precisão dimensional do produto final foram 
tão impressionantes, que a empresa já confiou à 
Vollert do Brasil, neste ano, um novo pedido.

A fim de criar uma identidade própria e sustentável, 
o especialista em concreto, Lajes Anhanguera, 
aprimorou a sua produção de elementos pré-molda-
dos em Itupeva/SP com ajuda da técnica mais 
moderna. Para a fabricação de pré-lajes de concreto 
armado a empresa utiliza componentes de forma  
da líder mundial em tecnologia, a rAtEC. A Vollert  
do Brasil Ltda. é representante autorizada para  
a revenda exclusiva dos produtos rAtEC no Brasil. 



  

busca de benefícios adicionais crescentes. Estes, 
sem dúvida, representam mais custos. O custo do 
trabalhador para a empresa vai muito além da remu-
neração. Além dos salários e dos encargos sociais, 
as empresas pagam mais de 20 benefícios adicio-
nais, tais como plano de saúde, cesta básica, trans-
porte, folga remunerada no dia do pagamento, exa-
mes admissionais, periódicos e demissionais, 
equipamento de proteção individual, fardamento e 
refeições.

É preciso também considerar o elevado desperdício 
nos canteiros de obra, causado por erros de cons-
trução decorrentes do processo construtivo basea-
do na mão de obra intensiva e semi-artesanal e da 
falta de padronização e de manuseio adequados 
dos materiais. Além disso, a nossa legislação  
trabalhista cria entraves para o pagamento de 
melhores salários aos profissionais mais qualifica-
dos – um excelente pedreiro recebe o mesmo salário 
de um iniciante. Esta política além de desestimular 
a qualificação favorece o aumento da rotatividade 
da mão de obra.

A construção civil, no Brasil, é a principal porta de 
entrada para o mercado de trabalho da mão de obra 
não qualificada. Este contingente tem como carac-
terística um elevado percentual de analfabetos e 
analfabetos funcionais. Apesar da ampla variação 
das estatísticas existentes, podemos considerar que 
estamos lidando com um efetivo integrado de anal-
fabetos e analfabetos funcionais, que varia entre 
30% a 60%, dependendo do estado em questão.  
O baixo nível de instrução destas pessoas cria  
enormes dificuldades para treiná-las e qualificá-las, 
mesmo nas questões relativas à segurança do tra-
balho. De acordo com o Anuário Estatístico de 2012 
da Previdência Social, a construção é o terceiro setor 
com mais acidentes de trabalho no nosso país.  
Em 2012 foram 705.239 ocorrências e a construção 
foi responsável por 9.4%. Apesar do esforço e dos 
recursos investidos pelas construtoras em pro gramas 
de alfabetização e treinamento nos canteiros de obra, 
os avanços se dão a passo de tartaruga. Como fatores 
 agravantes deste cenário, podemos considerar entre 
outros pontos a enorme burocracia resultante das 
exigências trabalhistas e a forte atuação sindical em 

Países mais desenvolvidos, mesmo aqueles que  
possuem leis trabalhistas menos paternalistas,  
já avançaram na solução destes problemas desen-
volvendo métodos e sistemas construtivos industria-
lizados e que geram cada vez menos desperdícios. A 
novidade é que estes métodos estão cada vez mais 
automatizados e produtivos. Um primeiro exemplo 
destas soluções são os sistemas BIM (Building  
Information Model ou Building Information Modeling), 
que permitem que os vários sistemas utilizados para 
projeto de arquitetura, estrutura, fundações, insta-
lações hidráulicas, elétricas, ar condicionado e outros 
conversem entre si, apontando interferências e  
soluções. Além destes, podem ser integrados nes-
ta plataforma as informações e sistemas que geram 
os cronogramas, histogramas e orçamentos. Adicio-
nalmente a essas vantagens, podemos citar a  
rapidez de comunicação entre os projetistas das 
diversas disciplinas e a automação e rapidez dos 
levantamentos de quantidades.

Outro exemplo mais destacado desta evolução  
tecnológica poderia ser o sistema de paredes duplas 
pré-fabricadas em concreto (double wall) para  
construção de edifícios. Apesar de ser um  sistema 
construtivo criado na década de 1970 e amplamente 
difundido na Europa nos anos 1980, evoluiu ainda 
mais com a automação crescente das plantas e da 
completa integração da fabricação e projetos na  
plataforma BIM. Redução drástica dos acidentes de 
trabalho, desperdícios e resíduos oriundos da con-
strução, maior rapidez na construção, maior qualidade 
e durabilidade, otimização do custo das edificações 
são alguns dos benefícios da adoção deste sistema 
construtivo aqui no Brasil.

Entretanto, existem alguns obstáculos a serem  
superados para que a nossa indústria da construção 
abandone os métodos artesanais. Além das já  

Importância da industrialização e o papel da 
automação no futuro da construção civil
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con he cidas barreiras de infraestrutura, os materiais 
construtivos industrializados sofrem com a carga  
tributária mais pesada, como incidência de IPI e 
ICMS, enquanto materiais trabalhados na obra têm 
tratamento diferente. Por outro lado, existe uma  
crescente pressão da sociedade e dos clientes para 
as questões voltadas à sustentabilidade, certificação 
ambiental, maior eficiência e menor custo operacio-
nal das edificações. A esse novo movimento da  
sociedade, espera-se a entrada em vigor da lei de 
resíduos sólidos, que responsabilizará cada setor 
pela reciclagem e destinação final dos seus resíduos.

Maiores restrições ambientais, demanda por mais 
durabilidade e eficiência das edificações e mão  
de obra cada vez mais cara serão as tendências 
dominantes nos próximos anos. A única saída da 
construção civil para superar estes desafios passa 
pela adoção de sistemas industrializados e cada vez 
mais automatizados. Abandonar o artesanato e virar 
efetivamente uma indústria.

A Odebrecht aposta em métodos e sistemas construtivos inovadores na execução de suas obras, relata Érico Dantas.
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FÁBRICAS PARA 
ELEMENTOS DE CONCRETO

A Odebrecht é uma organização formada por mais de 181 
mil funcionários, de 78 nacionalidades. Foi fundada em 
1944, e sua sede está em Salvador, na Bahia (Brasil). Em 

2013 faturou cerca de RS 97 bilhões. O grupo tem negócios diversificados e estrutura descentralizada, com 
atuação nos setores de engenharia & construção, infraestrutura, petroquímica, óleo & gás e energia, entre 
outros. Está presente em 23 países e exporta produtos para mais de 70 ao redor do mundo.A versatilidade 
do grupo permitiu que se tornasse peça-chave na preparação da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos 
Olímpicos de 2016. Alguns dos projetos mais recentes incluem a construção das arenas esportivas Itaipava 
Fonte Nova (BA), Itaipava Pernambuco (PE) e Arena Corinthians (SP), bem como a remodelação do 
Maracanã (RJ). Para os Jogos Olímpicos de 2016, que serão realizados no Rio de Janeiro, a empresa está 
trabalhando para revitalizar a zona portuária da cidade (Porto Maravilha) e trabalha na construção da Linha 
4 do metrô.

Organização Odebrecht: global, de origem brasileira,  
presente em 23 países

Cervejaria Petrópolis (PE), Centro Administrativo (DF), Canal do Sertão (AL), Itaipava Arena (PE), Centro Administrativo (DF)

Érico Dantas
Diretor de 
Engenharia da 
Odebrecht Infraestrutura


