


NÃO BASTA TER EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO 

SEM UMA VISÃO CLARA DE PARCERIA.

SER UM PARCEIRO CONFIÁVEL PARA OS NOSSOS CLIENTES 

É A INSPIRAÇÃO QUE NOS MOVE A CADA DIA. 
Obra: Aker Solutions



Reconhecida como umas das 20 maiores construtoras do Brasil na área da construção industrial, 

a Lavitta Engenharia tem quase 40 anos de mercado, atuando no desenvolvimento e execução 

de obras industrias, comerciais e corporativas, em diversos estados brasileiros.

Conta com vasta experiência em projetos de grande complexidade construtiva nos segmentos:

Automotivo

Bebidas e Alimentos

Varejo e Consumo

Logística, Transporte e 

Distribuição

Saúde

Bioquímico e Farmacêutico

Madeira, Papel e Celulose

Petróleo e Gás

Educação

A  LAVITTA

LAVITTA 
EM NÚMEROS
Mais de 3 milhões de metros quadrados construídos 

Mais de 130 clientes de 15 nacionalidades 

Mais de 100 parques industriais e centros logísticos construídos 

Atuação em mais de 30 cidades brasileiras com histórico de sucesso 

Clientes com mais de 30 anos de relacionamento ativo 

Contratos 100% privados.



PRÉDIOS CORPORATIVOS E COMERCIAIS  

Planejamento e execução integrando projeto 

arquitetônico e engenharia, contando com a expertise e 

a parceria de renomados escritórios de arquitetura, além 

de experiência com soluções modernas de fachada, 

climatização e materiais de acabamento modernos.

PLANTAS INDUSTRIAIS

Greenfield, ampliação e retrofit de plantas industriais 

completas, incluindo prédios de produção, logística, 

vias, redes, áreas externas, estações de tratamento e 

prédios auxiliares. 

OBRAS FUNCIONAIS (ESPECÍFICAS) 

Experiência em projeto aeroespacial, laboratórios, 

salas limpas, cozinhas industriais, reformas sem afetar 

a produção, fundações com grandes volumes de 

concreto.

OBRAS CIVIS PARA UNIDADES DE PROCESSO  

Apoio às empresas de EPC na concepção, orçamento, 

projeto e execução de bases, pisos e demais 

infraestruturas para unidades e equipamentos, tais como: 

caldeiras, fornos, tanques, estações de tratamento.

ATUAÇÃO



DIAGNOSTICANDO E  
RESOLVENDO PROBLEMAS 
• Consultoria e execução de obras, desde a escolha do terreno e premissas iniciais 

do investimento até a entrega da obra completa.

• Tropicalizações de projetos, definição e execução dos sistemas construtivos 

adequados às necessidades.

• Obras com certificações de sustentabilidade.

SERVIÇOS

Obra: Aker Solutions



A LAVITTA SE ADAPTA ÀS CARACTERÍSTICAS 
DE CONTRATAÇÃO DE CADA CLIENTE: 
•  Obras “turn key” 

•  Por administração

•  Preço máximo garantido

•  Preços unitários

SERVIÇOS

Obra: Aker Solutions



MITIGANDO RISCOS COM GERENCIAMENTO  
E PLANEJAMENTO: 
•  Domínio da ferramenta BIM para proporcionar soluções de engenharia com 

foco no prazo, custo e qualidade da obra.

•  Acompanhamento de diretores e engenheiros experientes, da concepção à 

entrega da obra.

•  Compreensão das etapas e prioridades do projeto.

•  Tradição de cumprimento de prazo, custo e qualidade.

•  Eficiente atendimentos pós-obra.

SERVIÇOS

Obra: Granotec do Brasil



PRÉDIOS 
CORPORATIVOS



VOLVO DO BRASIL
SEDE ADMINISTRATIVA - 4.600 M²
Conclusão out/2013



VOLVO DO BRASIL

CENTRO DE TREINAMENTOS - 6300 M²
conclusão set/2014



AKER SOLUTIONS

sede administrativa - 12.300 M²
conclusão ABR/2016



GRANOTEC

sede administrativa e laboratórios - 2.000 M²
conclusão jun/2016



BERNECK

sede administrativa - 3.000 M²
conclusão MAI/2004

INTERPRINT

sede administrativa - 11.400 M²
conclusão MAR/2016
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