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A MARCA

Construção Latino-Americana (CLA) é a única revista para o mercado da 
construção da América Latina produzida em português e espanhol.

A CLA se compromete de fato com toda a América Latina ao produzir edições em português e espanhol, 
cobrindo produtos, tecnologias e o mercado de toda a região. Nosso conteúdo provê as últimas notícias, 
atualizações de projetos e informação de equipamentos para ajudá-los a fazer negócios de maneira 
mais eficiente na América Latina.

Com escritórios no Chile e no Brasil, a CLA é a única revista que pode informar diretamente da região,  
e os fabricantes de equipamentos de construção de todo o mundo escolhem a CLA como seu parceiro  
de mídia para ajudar a chegar aos compradores de toda a América Latina.

CLA tem seis edições por ano, e complementadas com newsletter semanal em português e espanhol, 
sites nos dois idiomas e uma versão digital de cada número. Com forte enfoque em conteúdo editorial 
de primeira qualidade, estudos de caso e tendências econômicas, a Construção Latino-Americana ajuda 
você a se manter na vanguarda.

ASSOCIAÇÕES
A Construção Latino-Americana é escolhida pela FIIC  
como seu sócio de mídia. Ao se relacionar com as principais  
associações, a CLA pode continuar entregando as últimas  
notícias do setor na América Latina e estará presente em  
todos os eventos relevantes na região.

AMÉRICA LATINA 
VOLTA A CRESCER

Setor crescerá 9,7%
A construção na América Latina crescerá 9,7% em 2021  
e continuará a crescer outros 5,6% em 2022. (Fonte: GlobalData)

Crescimento  
do PIB de 4%

O PIB do Brasil crescerá 4% em 2022. (Fonte: GlobalData)

Crescimento  
regional de 6%

O Fundo Monetário Internacional espera um crescimento  
de 6% para a região em 2022.

www.construcaolatinoamericana.com

http://www.construcaolatinoamericana.com


3 www.khl.com

MÉDIA (JUNHO 2019-JUNHO 2020)  
DADOS DA EDITORA

FONTE: O Google Analytics é o meio mais usado para a análise  
de serviços de internet e é considerado o mais preciso.

NEWSLETTERS

REVISTAS E PLATAFORMAS DIGITAIS COM A ÚLTIMA INFORMAÇÃO SOBRE O SETOR 
DE CONSTRUÇÃO LATINO-AMERICANO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL

SITESREVISTAS

49 MINUTOS  
TEMPO MÉDIO DE LEITURA

ESTUDO SIGNET (AGOSTO 2020)

6 EDIÇÕES AO ANO

PÁGINAS VISUALIZADAS  
EM MÉDIA DE 6 MESES

32,966
DISTRIBUIÇÃO SEMANAL

7,797

DADOS DA EDITORA INCORPORANDO MÉDIA QUALIFICADA DA BPA 
(JULHO-DEZEMBRO 2020)

CIRCULAÇÃO
18,012

A MARCA
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A Construção Latino-Americana chega aos tomadores de decisão dos maiores compradores 
de equipamento da América Latina. A CLA fortaleceu ainda mais sua rede de leitores ao 
incorporar a distribuição da Construcción Pan-Americana à sua circulação. 

A Construcción Pan-Americana tem um público fiel no idioma espanhol, que se desenvolveu ao longo de 50 anos, e 
estes executivos de alto nível agora receberão cópias mensais da CLA, convertendo a CLA na única via de acesso ao 
mercado na América Latina.

A circulação da CLA é dinâmica e determinada pela importância do PIB da indústria de construção em cada país. A 
revista se distribui a toda a região, com enfoque especial nos principais e mais fortes mercados da América Latina. A 
circulação da CLA se dirige aos compradores de equipamentos, especificamente a empreiteiras e empresas de locação, 
já que estas compram 75-80% de todos os equipamentos de construção no mundo.

CLA também se dirige aos países que apresentam o maior potencial de crescimento nos próximos cinco anos, e 
aumenta as cópias enviadas a estas regiões segundo a demanda. Quanto maior é a necessidade de equipamentos, mais 
cópias da CLA são enviadas, oferecendo aos fabricante uma maior oportunidade de vender seus produtos.

CIRCULAÇÃO

    Se sua empresa opera em todo o mundo, solicite as informações de publicidade de nossa 
revista irmã, International Construction, para obter mais oportunidades de publicidade.

Para mais informação e para anunciar, contate Wil Holloway:  
wil.holloway@khl.com | +1 312 929 2563 | +1 630 877 1129 

A CLA FORTALECE AINDA MAIS SUA CIRCULAÇÃO

www.construcaolatinoamericana.com

REVISTAS

49 MINUTOS TEMPO 
MÉDIO DE LEITURA
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DADOS DA EDITORA INCORPORANDO MÉDIA 
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POR TIPO DE NEGÓCIO

60.1%   Construtoras, engenharia e consultoria/ 
projeto/consultoria de gestão  

 15.4%  Fabricante/Distribuidor/Agente/ 
Revenda de máquinas 

 8.3%  Locadoras de equipamentos 

 6.9%  Departamento de construção de grandes  
indústrias/comercial, Autoridades/ 
governo Nacional/Local, Associação/ 
Educação/Pesquisa, Aeroportos/Portos/ 
Terminais offshore/Energia/Petroquímica/ 
Energia eólica/Petróleo e Gás/ 
Finanças Transporte pesado/Especializado 

 3.1% Mineração/Pedreiras/Produção ded agregados 

 2.4% Serviços públicos/privados 

 3.8% Outros setores da indústria

3,496

114

202 253

1,424

1,549

2,045
112

110

206

241

312

1,428 5,896

387

115

Brazil

Chile

Argentina

Uruguai

Paraguai

Bolívia

Peru

Equador

Costa Rica

Guatemala
Honduras

Panamá

Mexico

Colômbia
Venezuela

Porto Rico

122

Wil Holloway: wil.holloway@khl.com | +1 312 929 2563 | +1 630 877 1129 

CIRCULAÇÃO

POR PAÍSES República 
Dominicana

Escritório  
no Chile: 
Santiago

Escritório 
no Brasil: 

Rio de Janeiro
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PROGRAMA EDITORIAL 2022: JANEIRO-AGOSTO

JAN/FEB MAR-ABR

PAÍS FOCO:
México
Uma revisão da indústria de construção mexicana

SETORES/EQUIPAMENTOS:
Demolição e Reciclagem
Um olhar sobre os equipamentos mais recentes 
neste importante setor

CIRCULAÇÃO ADICIONAL: 
  Mundo do Asfalto

PAÍS FOCO:
Brasil
Relatório sobre o maior mercado de construção 
da região

SETORES/EQUIPAMENTOS:
Terraplenagem
Novas tendências e características de 
equipamentos pesados

Manutenção
Como manter seu equipamento em operação?

Motores
Mudanças nas regulamentações de emissões 

OPINIÃO:
Sobratema

MAIO-JUN

ACESSO LATINO-AMERICANO
O suplemento Latin American Access traz as 
novidades mais importantes do mercado de 
equipamentos de acesso

SUPLEMENTO

PAÍS FOCO:
Colombia
A Colômbia está imersa em um importante 
programa de investimentos. Quanto progresso 
foi feito?

Força de trabalho
Como lidar com a escassez de mão de obra 
qualificada?

CIRCULAÇÃO ADICIONAL: 
  M&T Expo

CONSTRUÇÃO DE ESTRADA
O suplemento de construção rodoviária da 
América Latina com os maiores projetos 
rodoviários da América Latina

SUPLEMENTO

GUINDASTES E TRANSPORTE
Uma nova edição da Cranes & Transporte 
Latinoamericano

SUPLEMENTO

PAÍS FOCO:
Perú
Após o impacto da pandemia e com um novo 
governo, como o país enfrenta os desafios?

SETORES/EQUIPAMENTOS:
Sustentabilidade
O que o setor está fazendo para reduzir suas 
emissões?

Nova potência
Como está a demanda por máquinas elétricas e 
híbridas?

Yellow Table, IRN100, Latam Rental 45

JUL-AGO

OPINIÃO:
SC&RA
Sobratema

A SEGUIR
REVISÃO

www.construcaolatinoamericana.com

ESTUDO DE  
MERCADO GRATUITO:

   Pesquisa de publicidade GRATUITA  
e independente para anúncios  
de página completa ou mais

Como medir o nível de memorização e leitura de seus anúncios?
Anuncie nas edições de março-abril da Construção Latino-Americana com uma página completa ou 
mais e lhe proporcionaremos um relatório publicitário detalhado e independente que não apenas mede 
a recordação e leitura, mas também a consciência, familiaridade e percepção da marca.

Esta feedback dos nossos leitores pode ajudar a direcionar a estratégia  
de sua marca.

ESTUDO DE MERCADO GRATUITO

RANKINGS

AVANÇO

GUIA

CIRCULAÇÃO ADICIONAL: 
  M&T Expo    
  Bauma
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PROGRAMA EDITORIAL 2022: SETEMBRO-DEZEMBRO

SET-OUT

LA  RE V IS TA  D E  LA  IN D US TR IA  D E  E QU IPOS  D E  AMÉ R IC A  LAT IN A

Novembro-Dezembro 2022
Número 1 

Uma publicação do KHL Group

Terraplenagem

LATINO-AMERICANATerraplenagemTerraplenagem

LA  RE V IS TA  D E  LA  IN D US TR IA  D E  E QU IPOS  D E  AMÉ R IC A  LAT IN A

Novembro-Dezembro 2022
Número 1 

Uma publicação do KHL Group

Terraplenagem

LATINO-AMERICANA
TerraplenagemTerraplenagem

NOV/DEZ Se você faz parte do setor de acessos, construção de estradas, guindastes e 
transporte ou terraplenagem, o CLA deve estar em seu plano de publicidade.

Esteiras: 
na pista 
correta

ENTREVISTA

46

ESTEIRAS

40

EMPRESA

49

ENTREVISTA 

44

A REVISTA DA INDÚSTRIA DO ACESSO MOTORIZADO NA AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA
UM SUPLEMENTO DA 

CONSTRUÇÃO LATINO-AMERICANA
Uma publicação do KHL GroupAcesso MotorizadoAcesso Motorizado

Esteiras: 
na pista 
correta

ENTREVISTA

46

ESTEIRAS

40

EMPRESA

49

ENTREVISTA 

44

A REVISTA DA INDÚSTRIA DO ACESSO MOTORIZADO NA AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA UM SUPLEMENTO DA 
CONSTRUÇÃO LATINO-AMERICANA

Uma publicação do KHL Group

Acesso MotorizadoAcesso Motorizado
PAÍS FOCO:
Chile
O mais recente nos planos de infraestrutura do país

Telemática
Como explorar a tecnologia para melhorar a 
eficiência?

TOP200
Mesa da International Construction com as 200 
maiores construtoras do mundo

CLA50
Ranking anual que lista as 50 principais 
construtoras do México ao Chile

CIRCULAÇAO ADICIONAL: 
  Bauma

REGIÃO FOCO:
Centroamérica
Relatório sobre os principais projetos de 
infraestrutura na América Central

SETORES/EQUIPAMENTOS:
BIM
Mais eficiencia na Construção

CIRCULAÇÃO ADICIONAL: 
  Mundo do Concreto 
  Bauma China

TERRAPLENAGEM 
Cobrindo equipamentos pesados   e compactos

SUPLEMENTO

A REV ISTA  DA  INDÚSTR IA  DE  EQU IPAMENTOS NA AMÉRICA  LAT INA

Novembro-Dezembro 2022
Número 1 

Uma publicação do KHL Group

Terraplenagem

LATINO-AMERICANATerraplenagemTerraplenagem

A REV ISTA  DA  INDÚSTR IA  DE  EQU IPAMENTOS NA AMÉRICA  LAT INA

Novembro-Dezembro 2022
Número 1 

Uma publicação do KHL Group

Terraplenagem

LATINO-AMERICANA
TerraplenagemTerraplenagem

Aumentando 
as expectativas
A REVISTA DA INDÚSTRIA DE GUINDASTES E TRANSPORTE NA AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA
UM SUPLEMENTO DA

CONSTRUÇÃO LATINO-AMERICANA
Uma publicação do KHL GroupGuindastes e TransporteGuindastes e Transporte

Aumentando 
as expectativas
A REVISTA DA INDÚSTRIA DE GUINDASTES E TRANSPORTE NA AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA UM SUPLEMENTO DA
CONSTRUÇÃO LATINO-AMERICANA

Uma publicação do KHL Group

Guindastes e TransporteGuindastes e Transporte

SUPLEMENTO ACESSO MOTORIZADO:
Um panorama dos últimos equipamentos  

de acesso, incluindo torres de acesso,  
andaimes e plataformas móveis.

  Janeiro-Fevereiro 
CIRCULAÇÃO ADICIONAL: World of Asphalt

SUPLEMENTO DE CONSTRUÇÃO VIÁRIA: 
Este suplemento cobrirá pavimentadoras 
de asfalto e concreto, equipamentos de 

compactação e fresadoras, e muito mais.

  Maio-Junho  
CIRCULAÇÃO ADICIONAL: M&T Expo

SUPLEMENTO GUINDASTES E TRANSPORTE:
Uma nova edição do Guindastes e Transporte  

Latino-Americano, que abrange novos  
modelos de guindastes com estudos de  

caso e matérias sobre projetos.

  Julho-Agosto 
CIRCULAÇÃO ADICIONAL: M&T Expo, Bauma

SUPLEMENTO DE TERRAPLENAGEM:
Focando em todos os tipos de equipamentos  

de terraplenagem, este suplemento  
apresentará um relatório sobre as máquinas  

e tecnologias.

  Novembro-Dezembro 
BONUS CIRCULATION: World of Concrete, Bauma China

NOVO 
PARA 
2022

AVANÇO

RANKINGS

GUIA

PRAZOS EDITORIAIS
O conteúdo editorial deve ser 
apresentado com deadline no  
dia 5 do mês anterior.
Para mais detalhes, ou para enviar material 
adequado para sua publicação, comunique-se 
com Cristián Peters: cristian.peters@khl.com  
| +56 2 2885 0321

www.construcaolatinoamericana.com
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PUBLICIDADE IMPRESSA CRIATIVA

SUPLEMENTOPORTA BANDA ENVOLVENTE

Liebherr at the Bauma 2013Visit us at Bauma, Munich 15 to 21 April

Open air exhibition stand 809-813 and 

1003/2, Components in hall A4, booth115.
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Uma capa dividida exibindo seu anúncio consistindo em 
uma página inteira e duas verticais de meia página.
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our dependable power solutions consistently deliver high 
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PAÍS EM FOCO: PERÚ

ACORDOS G2G
Do Conselho Privado para a Competitividade 
(CPC), eles veem esses números com 
otimismo, já que eles próprios em um 
webinar organizado pela CAPECO haviam 
indicado que os investimentos públicos 
estavam em queda desde 2014. Nesse 
sentido, Camilo Carrillo, economista-chefe 
do CPC disse que “O Estado atingiu uma 
capacidade máxima de produção de projetos 
de cerca de US$ 7.590 milhões. Embora o 
Orçamento do Estado venha crescendo nos 
últimos anos, o Estado, nos seus três níveis 
de governo —nacional, regional e local— o 
executa; o que significaria que o percentual 
de execução vem diminuindo”.

Segundo o especialista, por conta dessa 
redução, cerca de US$ 4 bilhões em projetos 
foram paralisados   em 2020. “Com esses 
recursos teria sido possível construir 8.977 
quilômetros de estradas, 3.468 postos de 
saúde de primeiro nível e 87 hospitais de 
segundo nível”, declarou e criticou que isso 
“se deve à falta de capacidade de gestão e não 
de recursos”.

Nesse sentido, o economista disse que em 
grande parte a execução não acontece porque 
os projetos não são entregues no prazo. “Os 
governos regionais e locais levam quase o 
dobro do tempo para conceder o prêmio 
em comparação ao tempo programado para 
esses esforços”.

Além da mera injeção de recursos, 
Carrillo afirma que os acordos de governo 
para governo (G2G) podem acelerar os 
esforços. Segundo o especialista, esse tipo 
de contrato traz diversos benefícios, entre 

os quais se destaca o PMO ou Project 
Management Office, que utiliza contratos 
de padrão internacional. “O investimento 
em infraestrutura por meio de acordos G2G 
também contribui para reduzir as lacunas de 
desigualdade. Por exemplo, para cada US$ 
1 bilhão investido, são gerados 11,7 mil 
empregos diretos”, declarou.

PROJETOS PRIORIZADOS
Do Ministério dos Transportes e 
Comunicações (MTC), afirmam que são 
mais de US $ 2.500 milhões para 1.700 
iniciativas de todos os tamanhos. Entre 
os principais projetos de conectividade, 
destacam-se quatro eixos: Rede Rodoviária 
Nacional, Aeroportos, Transporte Urbano e 
Comunicações. Quanto à Malha Rodoviária, 
as rodovias Pallasca-Mollepata, Huánuco-
Conococha, Chinchero-Urubamba e 
Bellavista-Mazan, todas somam cerca de 

US$ 200 milhões em obras.
Ainda em material rodoviário, são 13 obras 

contratadas que significam quase US$ 1.300 
milhões; A ponte 99 obras por mais de US$ 
300 milhões e outras 20 obras em licitação e 
outros procedimentos.

Em relação ao transporte urbano destacou 
a Linha 2 do Metrô de Lima, que agrega um 
investimento de cerca de US$ 350 milhões. 
É preciso lembrar que este megaprojeto 
conectará Ate com Callao na capital peruana. 
A viagem terá duração de 45 minutos e 
beneficiará mais de 2,4 milhões de pessoas.

Do lado do aeroporto também há novidades. 
O MTC destaca os mais de US$ 100 
milhões investidos na atual fase das obras do 
Aeroporto Internacional de Chinchero, em 
Cusco; projeto que se encontra atualmente 
em fase inicial de terraplenagem. Ao mesmo 
tempo, as obras de melhoria e ampliação do 
Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em 
Lima, registram avanço de 20,7% e estima-
se que, em 2024, quando as obras estiverem 
concluídas, terão sido investidos cerca de 
US$ 1.500 milhões na obra.

Se acontecer que o presidente eleito, Pedro 
Castillo, dê continuidade a esses projetos, até 
2024 a Nova Rodovia Central deve avançar 
com US$ 2.910 milhões; obra que terá 136 
quilômetros, 4 pistas, túneis e pontes. Além 
disso, a Via de Evitamiento Juliaca com US$ 
192 milhões, a próxima etapa da Linha 2 
do Metrô de Lima que chega a quase US$ 
2.000 milhões e a conclusão da construção 
do Aeroporto Internacional de Chinchero 
que agrega US$ 454 milhões ao que já já foi 
investido na iniciativa aeroportuária.

Ressalta-se que neste ano a execução de 
projetos de investimento público deve 
atingir ou ultrapassar US$ 9,8 bilhões. n

Existem vários projetos rodoviários que o Peru tem para 
a década. O mais proeminente é, sem dúvida, a Rodovia Nova 
Central, que possui 136 quilômetros e dezenas de pontes e túneis.

Em energia, também se destacam 
os projetos da refinaria de Conchán, 
Iquitos e do Oleoduto Norperuano, 
que somam investimentos próximos 
de US $ 115 milhões. 

FO
TO

 ©
 M

AX
SA

FA
N

IU
K

16 Construção Latino-Americana Julho-Agosto de 2021

PAÍS EM FOCO: PERÚ

ACORDOS G2G
Do Conselho Privado para a Competitividade 
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indicado que os investimentos públicos 
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de recursos”.
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grande parte a execução não acontece porque 
os projetos não são entregues no prazo. “Os 
governos regionais e locais levam quase o 
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para governo (G2G) podem acelerar os 
esforços. Segundo o especialista, esse tipo 
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os quais se destaca o PMO ou Project 
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Nacional, Aeroportos, Transporte Urbano e 
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US$ 200 milhões em obras.
Ainda em material rodoviário, são 13 obras 
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do Aeroporto Internacional de Chinchero 
que agrega US$ 454 milhões ao que já já foi 
investido na iniciativa aeroportuária.

Ressalta-se que neste ano a execução de 
projetos de investimento público deve 
atingir ou ultrapassar US$ 9,8 bilhões. n

Existem vários projetos rodoviários que o Peru tem para 
a década. O mais proeminente é, sem dúvida, a Rodovia Nova 
Central, que possui 136 quilômetros e dezenas de pontes e túneis.

Em energia, também se destacam 
os projetos da refinaria de Conchán, 
Iquitos e do Oleoduto Norperuano, 
que somam investimentos próximos 
de US $ 115 milhões. 
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SKIC segue inovando
H á muitos anos, o grupo 

Sigdo Koppers promove 
desenvolvimentos e inovações em 

todas as suas subsidiárias, buscando sempre 
mais eficiência, produtividade e segurança 
para seus trabalhadores.

Nesse sentido, destacam-se as diversas 
iniciativas realizadas pela Sigdo Koppers 
Engenharia e Construção (SKIC), empresa 
que busca constantemente estar na vanguarda 
com novas tecnologias e que no final do 
ano passado adquiriu o primeiro robô 
Spot da América Latina. O equipamento 
da Boston Dynamics foi projetado para 
operar em locais onde um ser humano não 
pode (ou deve) chegar devido a problemas 
de espaço ou riscos que possam existir no 
ambiente, e que permitirá à empresa uma 
medição mais oportuna e de seus projetos, 
otimizando assim a gestão dos seus processos 
construtivos, entre outras coisas.

Para saber mais sobre como o SKIC aborda 
a inovação, CLA conversou com Sandro 
Tavonatti, CEO da empresa, que destaca 
que um dos principais focos da companhia 
é a perspectiva de longo prazo. “Você não 
tem que olhar para três ou cinco anos, você 
tem que olhar para 20, com ideias realmente 
inovadoras”, diz ele.

Para o executivo, um dos fatores essenciais 
para ter feito esse investimento é a segurança 
dos trabalhadores. É importante lembrar 
que um mercado de extrema importância 
para o SKIC é a mineração, onde se sabe 
que o clima e as condições hostis implicam 
em uma série de riscos à saúde ocupacional. 
“Trabalhar a uma altitude de 5.000 metros 
com -20 ° pela manhã e 30 ° durante 
o dia requer um nível muito especial de 

operadores para suportar este treinamento. 
Isso nos obrigou a buscar uma alternativa 
que nos permitisse coletar o máximo de 
dados possível e processá-los em outro lugar 
que não no projeto”, adiciona Tavonatti.

Da mesma forma, as tarefas do Spot  
baseiam-se na obtenção de dados de 
terreno através de inspeções sistematizadas 
e semiautomáticas, para estimar o 
andamento da construção das obras por 
meio de comparações temporais ou contra 
informações de projeto, e desta forma, apoiar 
nas etapas de andamento e pagamentos. 

INTEGRAÇÃO
A Spot tem a capacidade de navegar em 
terrenos complexos, subir escadas e evitar 
obstáculos, acessando, coletando dados 
de forma rápida e eficiente, permitindo 
à empresa uma análise mais completa do 
andamento de um projeto e otimizando 
o monitoramento da construção e a 
colaboração no local. 

Mas a inclusão de novas tecnologias traz 
consigo outros desafios, um deles é saber 
como integrar esses dados. “É preciso ajustar 
muitos procedimentos internos, ter 
confiança na qualidade e segurança 
dos dados, das pessoas. Tivemos 
que criar um ambiente ad hoc para 
poder incorporá-lo aos projetos. 
Isso nos obrigou a implantar 
sistemas de medição de obras, 
levantamento de andamento, 
controle de custos, etc., que 
muitas vezes eram feitos 
manualmente”, afirma o 
executivo, que antecipa 
que a Spot já passou 

pelas etapas de teste de campo e que um 
plano piloto está sendo concluído em um 
dos projetos de mineração em que atua para 
a empresa.

Os passos que a SKIC está dando em direção 
à inovação, tanto na aquisição de novas 
tecnologias quanto no seu desenvolvimento, 
serão replicados por outras empresas, fato 
que Tavonatti comemora. “Acredito que 
hoje a universalidade da inovação é a chave 
para que possamos falar não de primeiro, 
segundo e terceiro mundo, mas de um 
planeta mais sustentável e que depende 
da vontade das empresas. Queremos, pelo 

menos, contribuir 
com aquele 

grão de areia”, 
finaliza. n

CLA conversou com Sandro 

Tavonatti, CEO da Sigdo 

Koppers Engenharia e 

Construção, sobre robótica 

e inovação. Reportagem 

de Cristián Peters.

Sandro 
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Koppers 
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Construção.

Spot é o modelo da  
Boston Dynamics 
que foi adquirido 
pela empresa.
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O foco desta edição é o Peru, um país que felizmente está 
apresentando melhores números na indústria da construção, 
o que pode revitalizar sua economia em dificuldades e 

duramente atingida pela pandemia.
A crise de saúde no país andino foi extremamente forte; na 

verdade, ele ocupa o quinto lugar entre as nações com mais mortes 
por covid-19. As medidas nas tentativas de controle da pandemia 
resultaram em restrições em todas as áreas produtivas da economia e 
seu PIB teria caído cerca de 11% no ano passado.

Mas 2021 viria para fazer uma pausa. Segundo o Banco Central, 
a indústria da construção em abril atingiu níveis ainda melhores 
do que antes da pandemia. Além disso, a construção civil teve um 
crescimento de 7,4% em abril deste ano, em relação ao mesmo mês 
de 2019.

O país possui fortes carteiras de investimentos e em diversas áreas, 
com destaque para infraestrutura e mineração. Os projetos estão aí, 
mas têm que ser executados, o que não será uma tarefa fácil.

Além da necessária recuperação econômica, o país deve se 
rearmar politicamente para dar a estabilidade necessária para atrair 
investidores, tanto locais quanto internacionais. É preciso lembrar 
que na última década a cadeira presidencial peruana já viu cinco 
líderes passarem. E um sexto, Pedro Castillo, tomou posse no último 
dia 28 de julho. E isso não aconteceu sem antes desenvolver uma 
batalha eleitoral campal com as acusações de fraude de sua principal 
oponente, Keiko Fujimori.

Se o atual governante der, como esperado, continuidade às obras 
que estão em andamento, o país poderá crescer a bom ritmo. De fato, 
o BBVA Research prevê que a economia peruana poderá atingir um 
crescimento de 10% em 2021.

Os setores com maior avanço seriam construção e mineração de 
metais. Da mesma forma, o escritório de estudos afirma que em 
2022 a atividade econômica receberá um impacto positivo adicional 
impulsionado pelo amplo acesso à vacina. Com isso, espera-se um 
crescimento de 4,5%.
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ACORDOS G2G
Do Conselho Privado para a Competitividade 
(CPC), eles veem esses números com 
otimismo, já que eles próprios em um 
webinar organizado pela CAPECO haviam 
indicado que os investimentos públicos 
estavam em queda desde 2014. Nesse 
sentido, Camilo Carrillo, economista-chefe 
do CPC disse que “O Estado atingiu uma 
capacidade máxima de produção de projetos 
de cerca de US$ 7.590 milhões. Embora o 
Orçamento do Estado venha crescendo nos 
últimos anos, o Estado, nos seus três níveis 
de governo —nacional, regional e local— o 
executa; o que significaria que o percentual 
de execução vem diminuindo”.

Segundo o especialista, por conta dessa 
redução, cerca de US$ 4 bilhões em projetos 
foram paralisados   em 2020. “Com esses 
recursos teria sido possível construir 8.977 
quilômetros de estradas, 3.468 postos de 
saúde de primeiro nível e 87 hospitais de 
segundo nível”, declarou e criticou que isso 
“se deve à falta de capacidade de gestão e não 
de recursos”.

Nesse sentido, o economista disse que em 
grande parte a execução não acontece porque 
os projetos não são entregues no prazo. “Os 
governos regionais e locais levam quase o 
dobro do tempo para conceder o prêmio 
em comparação ao tempo programado para 
esses esforços”.

Além da mera injeção de recursos, 
Carrillo afirma que os acordos de governo 
para governo (G2G) podem acelerar os 
esforços. Segundo o especialista, esse tipo 
de contrato traz diversos benefícios, entre 

os quais se destaca o PMO ou Project 
Management Office, que utiliza contratos 
de padrão internacional. “O investimento 
em infraestrutura por meio de acordos G2G 
também contribui para reduzir as lacunas de 
desigualdade. Por exemplo, para cada US$ 
1 bilhão investido, são gerados 11,7 mil 
empregos diretos”, declarou.

PROJETOS PRIORIZADOS
Do Ministério dos Transportes e 
Comunicações (MTC), afirmam que são 
mais de US $ 2.500 milhões para 1.700 
iniciativas de todos os tamanhos. Entre 
os principais projetos de conectividade, 
destacam-se quatro eixos: Rede Rodoviária 
Nacional, Aeroportos, Transporte Urbano e 
Comunicações. Quanto à Malha Rodoviária, 
as rodovias Pallasca-Mollepata, Huánuco-
Conococha, Chinchero-Urubamba e 
Bellavista-Mazan, todas somam cerca de 

US$ 200 milhões em obras.
Ainda em material rodoviário, são 13 obras 

contratadas que significam quase US$ 1.300 
milhões; A ponte 99 obras por mais de US$ 
300 milhões e outras 20 obras em licitação e 
outros procedimentos.

Em relação ao transporte urbano destacou 
a Linha 2 do Metrô de Lima, que agrega um 
investimento de cerca de US$ 350 milhões. 
É preciso lembrar que este megaprojeto 
conectará Ate com Callao na capital peruana. 
A viagem terá duração de 45 minutos e 
beneficiará mais de 2,4 milhões de pessoas.

Do lado do aeroporto também há novidades. 
O MTC destaca os mais de US$ 100 
milhões investidos na atual fase das obras do 
Aeroporto Internacional de Chinchero, em 
Cusco; projeto que se encontra atualmente 
em fase inicial de terraplenagem. Ao mesmo 
tempo, as obras de melhoria e ampliação do 
Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em 
Lima, registram avanço de 20,7% e estima-
se que, em 2024, quando as obras estiverem 
concluídas, terão sido investidos cerca de 
US$ 1.500 milhões na obra.

Se acontecer que o presidente eleito, Pedro 
Castillo, dê continuidade a esses projetos, até 
2024 a Nova Rodovia Central deve avançar 
com US$ 2.910 milhões; obra que terá 136 
quilômetros, 4 pistas, túneis e pontes. Além 
disso, a Via de Evitamiento Juliaca com US$ 
192 milhões, a próxima etapa da Linha 2 
do Metrô de Lima que chega a quase US$ 
2.000 milhões e a conclusão da construção 
do Aeroporto Internacional de Chinchero 
que agrega US$ 454 milhões ao que já já foi 
investido na iniciativa aeroportuária.

Ressalta-se que neste ano a execução de 
projetos de investimento público deve 
atingir ou ultrapassar US$ 9,8 bilhões. n

Existem vários projetos rodoviários que o Peru tem para 
a década. O mais proeminente é, sem dúvida, a Rodovia Nova 
Central, que possui 136 quilômetros e dezenas de pontes e túneis.

Em energia, também se destacam 
os projetos da refinaria de Conchán, 
Iquitos e do Oleoduto Norperuano, 
que somam investimentos próximos 
de US $ 115 milhões. 
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SKIC segue inovando
H á muitos anos, o grupo 

Sigdo Koppers promove 
desenvolvimentos e inovações em 

todas as suas subsidiárias, buscando sempre 
mais eficiência, produtividade e segurança 
para seus trabalhadores.

Nesse sentido, destacam-se as diversas 
iniciativas realizadas pela Sigdo Koppers 
Engenharia e Construção (SKIC), empresa 
que busca constantemente estar na vanguarda 
com novas tecnologias e que no final do 
ano passado adquiriu o primeiro robô 
Spot da América Latina. O equipamento 
da Boston Dynamics foi projetado para 
operar em locais onde um ser humano não 
pode (ou deve) chegar devido a problemas 
de espaço ou riscos que possam existir no 
ambiente, e que permitirá à empresa uma 
medição mais oportuna e de seus projetos, 
otimizando assim a gestão dos seus processos 
construtivos, entre outras coisas.

Para saber mais sobre como o SKIC aborda 
a inovação, CLA conversou com Sandro 
Tavonatti, CEO da empresa, que destaca 
que um dos principais focos da companhia 
é a perspectiva de longo prazo. “Você não 
tem que olhar para três ou cinco anos, você 
tem que olhar para 20, com ideias realmente 
inovadoras”, diz ele.

Para o executivo, um dos fatores essenciais 
para ter feito esse investimento é a segurança 
dos trabalhadores. É importante lembrar 
que um mercado de extrema importância 
para o SKIC é a mineração, onde se sabe 
que o clima e as condições hostis implicam 
em uma série de riscos à saúde ocupacional. 
“Trabalhar a uma altitude de 5.000 metros 
com -20 ° pela manhã e 30 ° durante 
o dia requer um nível muito especial de 

operadores para suportar este treinamento. 
Isso nos obrigou a buscar uma alternativa 
que nos permitisse coletar o máximo de 
dados possível e processá-los em outro lugar 
que não no projeto”, adiciona Tavonatti.

Da mesma forma, as tarefas do Spot  
baseiam-se na obtenção de dados de 
terreno através de inspeções sistematizadas 
e semiautomáticas, para estimar o 
andamento da construção das obras por 
meio de comparações temporais ou contra 
informações de projeto, e desta forma, apoiar 
nas etapas de andamento e pagamentos. 

INTEGRAÇÃO
A Spot tem a capacidade de navegar em 
terrenos complexos, subir escadas e evitar 
obstáculos, acessando, coletando dados 
de forma rápida e eficiente, permitindo 
à empresa uma análise mais completa do 
andamento de um projeto e otimizando 
o monitoramento da construção e a 
colaboração no local. 

Mas a inclusão de novas tecnologias traz 
consigo outros desafios, um deles é saber 
como integrar esses dados. “É preciso ajustar 
muitos procedimentos internos, ter 
confiança na qualidade e segurança 
dos dados, das pessoas. Tivemos 
que criar um ambiente ad hoc para 
poder incorporá-lo aos projetos. 
Isso nos obrigou a implantar 
sistemas de medição de obras, 
levantamento de andamento, 
controle de custos, etc., que 
muitas vezes eram feitos 
manualmente”, afirma o 
executivo, que antecipa 
que a Spot já passou 

pelas etapas de teste de campo e que um 
plano piloto está sendo concluído em um 
dos projetos de mineração em que atua para 
a empresa.

Os passos que a SKIC está dando em direção 
à inovação, tanto na aquisição de novas 
tecnologias quanto no seu desenvolvimento, 
serão replicados por outras empresas, fato 
que Tavonatti comemora. “Acredito que 
hoje a universalidade da inovação é a chave 
para que possamos falar não de primeiro, 
segundo e terceiro mundo, mas de um 
planeta mais sustentável e que depende 
da vontade das empresas. Queremos, pelo 

menos, contribuir 
com aquele 

grão de areia”, 
finaliza. n

CLA conversou com Sandro 

Tavonatti, CEO da Sigdo 

Koppers Engenharia e 

Construção, sobre robótica 

e inovação. Reportagem 

de Cristián Peters.

Sandro 
Tavonatti, 
CEO da Sigdo 

Koppers 
Engenharia e 

Construção.

Spot é o modelo da  
Boston Dynamics 
que foi adquirido 
pela empresa.
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segundo nível”, declarou e criticou que isso 
“se deve à falta de capacidade de gestão e não 
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governos regionais e locais levam quase o 
dobro do tempo para conceder o prêmio 
em comparação ao tempo programado para 
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para governo (G2G) podem acelerar os 
esforços. Segundo o especialista, esse tipo 
de contrato traz diversos benefícios, entre 

os quais se destaca o PMO ou Project 
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também contribui para reduzir as lacunas de 
desigualdade. Por exemplo, para cada US$ 
1 bilhão investido, são gerados 11,7 mil 
empregos diretos”, declarou.
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Do Ministério dos Transportes e 
Comunicações (MTC), afirmam que são 
mais de US $ 2.500 milhões para 1.700 
iniciativas de todos os tamanhos. Entre 
os principais projetos de conectividade, 
destacam-se quatro eixos: Rede Rodoviária 
Nacional, Aeroportos, Transporte Urbano e 
Comunicações. Quanto à Malha Rodoviária, 
as rodovias Pallasca-Mollepata, Huánuco-
Conococha, Chinchero-Urubamba e 
Bellavista-Mazan, todas somam cerca de 

US$ 200 milhões em obras.
Ainda em material rodoviário, são 13 obras 

contratadas que significam quase US$ 1.300 
milhões; A ponte 99 obras por mais de US$ 
300 milhões e outras 20 obras em licitação e 
outros procedimentos.

Em relação ao transporte urbano destacou 
a Linha 2 do Metrô de Lima, que agrega um 
investimento de cerca de US$ 350 milhões. 
É preciso lembrar que este megaprojeto 
conectará Ate com Callao na capital peruana. 
A viagem terá duração de 45 minutos e 
beneficiará mais de 2,4 milhões de pessoas.

Do lado do aeroporto também há novidades. 
O MTC destaca os mais de US$ 100 
milhões investidos na atual fase das obras do 
Aeroporto Internacional de Chinchero, em 
Cusco; projeto que se encontra atualmente 
em fase inicial de terraplenagem. Ao mesmo 
tempo, as obras de melhoria e ampliação do 
Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em 
Lima, registram avanço de 20,7% e estima-
se que, em 2024, quando as obras estiverem 
concluídas, terão sido investidos cerca de 
US$ 1.500 milhões na obra.

Se acontecer que o presidente eleito, Pedro 
Castillo, dê continuidade a esses projetos, até 
2024 a Nova Rodovia Central deve avançar 
com US$ 2.910 milhões; obra que terá 136 
quilômetros, 4 pistas, túneis e pontes. Além 
disso, a Via de Evitamiento Juliaca com US$ 
192 milhões, a próxima etapa da Linha 2 
do Metrô de Lima que chega a quase US$ 
2.000 milhões e a conclusão da construção 
do Aeroporto Internacional de Chinchero 
que agrega US$ 454 milhões ao que já já foi 
investido na iniciativa aeroportuária.

Ressalta-se que neste ano a execução de 
projetos de investimento público deve 
atingir ou ultrapassar US$ 9,8 bilhões. n

Existem vários projetos rodoviários que o Peru tem para 
a década. O mais proeminente é, sem dúvida, a Rodovia Nova 
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Em energia, também se destacam 
os projetos da refinaria de Conchán, 
Iquitos e do Oleoduto Norperuano, 
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Para saber mais sobre como o SKIC aborda 
a inovação, CLA conversou com Sandro 
Tavonatti, CEO da empresa, que destaca 
que um dos principais focos da companhia 
é a perspectiva de longo prazo. “Você não 
tem que olhar para três ou cinco anos, você 
tem que olhar para 20, com ideias realmente 
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com -20 ° pela manhã e 30 ° durante 
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operadores para suportar este treinamento. 
Isso nos obrigou a buscar uma alternativa 
que nos permitisse coletar o máximo de 
dados possível e processá-los em outro lugar 
que não no projeto”, adiciona Tavonatti.

Da mesma forma, as tarefas do Spot  
baseiam-se na obtenção de dados de 
terreno através de inspeções sistematizadas 
e semiautomáticas, para estimar o 
andamento da construção das obras por 
meio de comparações temporais ou contra 
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obstáculos, acessando, coletando dados 
de forma rápida e eficiente, permitindo 
à empresa uma análise mais completa do 
andamento de um projeto e otimizando 
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consigo outros desafios, um deles é saber 
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dos dados, das pessoas. Tivemos 
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executivo, que antecipa 
que a Spot já passou 

pelas etapas de teste de campo e que um 
plano piloto está sendo concluído em um 
dos projetos de mineração em que atua para 
a empresa.

Os passos que a SKIC está dando em direção 
à inovação, tanto na aquisição de novas 
tecnologias quanto no seu desenvolvimento, 
serão replicados por outras empresas, fato 
que Tavonatti comemora. “Acredito que 
hoje a universalidade da inovação é a chave 
para que possamos falar não de primeiro, 
segundo e terceiro mundo, mas de um 
planeta mais sustentável e que depende 
da vontade das empresas. Queremos, pelo 

menos, contribuir 
com aquele 

grão de areia”, 
finaliza. n

CLA conversou com Sandro 

Tavonatti, CEO da Sigdo 

Koppers Engenharia e 

Construção, sobre robótica 

e inovação. Reportagem 

de Cristián Peters.

Sandro 
Tavonatti, 
CEO da Sigdo 

Koppers 
Engenharia e 

Construção.

Spot é o modelo da  
Boston Dynamics 
que foi adquirido 
pela empresa.
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Três páginas de publicidade que se abrem como uma dobra na capa ou contracapa. 
Ou abrindo como uma dobra de quatro ou seis páginas dentro da revista.

AS REVISTAS OFERECEM ESPAÇO PARA TRANSFORMAR SEU ANÚNCIO EM UMA 
HISTÓRIA VISUAL, NÃO APENAS EM UM ARGUMENTO DE VENDA DE UMA LINHA

ANÚNCIO DA MARCA OU GUIA

POSTAL

        and reputat ion. Your machine can have it all .

reli   bility
Trust,

www.tier4air.com/ic
The new Perkins Tier 4 engines. 
The heart of every great machine.

400 Series 
Performance and reliability delivered 
by a compact solution.

850 Series 
Leading power density and low cost 
of ownership.

1200 Series 
Dependable power and quality – 
a solution that’s right for you.

innovation
years80 of

BACK PANEL: 210mm width FLAP AREA 45MM, 
THIS WILL ATTACH TO DPS

FLAP AREA 45MM, 
THIS WILL ATTACH TO DPS FRONT PANEL: 210mm width

19226 Belly Band AW V3.indd   1 29/02/2012   09:39

Anexe um cartão postal à 
capa da revista para um 
marketing de alta visibilidade 
que todos os assinantes 
verão e se envolverão.

Você pode garantir que todos os assinantes vejam 
seu anúncio com um marcador adicionado a ele  
ou destacado com uma inserção com uma guia.

PUBLICIDADE IMPRESSA CRIATIVA continuação

Gatefold pages.indd   2

Gatefold pages.indd   2
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TARIFAS DE PUBLICIDADE

 ANÚNCIOS IMPRESSOS
NÚMERO DE INSERÇÕES: 1 3 6

PÁGINA INTEIRA $5,095 $4,840 $4,590 
MEIA PÁGINA ILHA $3,910 $3,715 $3,515
MEIA PÁGINA $3,465 $3,290 $3,120
TERÇO DE PÁGINA $3,095 $2,940 $2,785 
QUARTO DE PÁGINA $2,170 $2,060 $1,955 

Trazendo as notícias e reportagens mais relevantes e importantes 
sobre o mercado de construção na América Latina em todos os 
formatos móveis. 

Ao baixar o app da Construção Latino-Americana, os leitores podem: 

l   Acessar rich media, como fotos, áudios e vídeos

l   Baixar online e ler sem conexão

l   Baixar números anteriores dos arquivos da CLA

APP DA CONSTRUÇÃO LATINO-AMERICANA
Agregue meios digitais ao seu 
anúncio digital, quando for 
visto através do aplicativo da 
Construção Latino-Americana.

RICH MEDIA

Envie todo material para: production@khl.com

FAR-REACHING YET

Agility is the key to reaching confined 

spaces .  At  only  4  f t .  9  in.  (1.45m) , 

the ultra-narrow width of the Snorkel 

S2755RT fits in places where a standard 

width machine would have difficulties. 

While it can reach a maximum working 

he ight  of  33 f t .  1  in.  (10.1m) ,  th is 

machine is also lightweight and can be 

towed on a car trailer between jobs. Add 

to that rugged 4-wheel drive and optional 

bi-energy for a highly versatile scissor lift 

that can go the distance on all terrains.

FIT TO GO FURTHER

rnar owrnar owr
Agility is the key to reaching confined 

spaces .  At  only  4  f t .  9  in.  (1.45m) , 

the ultra-narrow width of the Snorkel 

S2755RT fits in places where a standard 

width machine would have difficulties. 

While it can reach a maximum working 

he ight  of  33 f t .  1  in.  (10.1m) ,  th is 

machine is also lightweight and can be 

towed on a car trailer between jobs. Add 

to that rugged 4-wheel drive and optional 

bi-energy for a highly versatile scissor lift 

that can go the distance on all terrains.

FIT TO GO FURTHER

nar owrnar owrnar ow

FOR MORE INFORMATION CALL  
Snorkel™at +1 (785) 989-3000+1 (785) 989-3000
or visit www.snorkellifts.comwww.snorkellifts.com
©2019 Snorkel. All rights reserved.

ALH_July.indd   4 7/11/2019   8:30:19 AM

Limite de 10 imagens por apresentação  
(apenas JPG ou PNG) | Vídeo fornecido  
em MP4 (máx. 30MB) ou link de YouTube |  
Som fornecido em formato MP3 (máx. 15 Mb)

www.construcaolatinoamericana.com

REVISTAS

49 MINUTOS TEMPO 
MÉDIO DE LEITURA

ESTUDO SIGNET (AGOSTO 2020)

6 EDIÇÕES AO ANO

DADOS DA EDITORA INCORPORANDO MÉDIA 
QUALIFICADA DA BPA (JULHO-DEZEMBRO 2020)

CIRCULAÇÃO
18,012

http://www.construcaolatinoamericana.com
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Para mais informação, contato com: production@khl.com | +44 1892 786262

TAMANHO DE MARGEM 
l   Acresça 3mm (0,125 in) de margem 

em cada borda de página completa 
ou página dupla.

COR 
l   Apenas CMYK - não use RGB  

ou cor indireta.

EXTRA - EDIÇÃO DIGITAL
l    Todos os anúncios estão incluídos 

na versão digital da revista e estão 
linkados ao site da companhia ou 
a uma URL específica. Por favor, 
proporcione arquivos PDF de alta 
resolução.

PÁGINA 
DUPLA

420mm L x 273mm A
(16.5in L x 10.75in A)

MEIA PÁGINA 
HORIZONTAL

180mm L x 121mm A
(7.062in L x 4.75in A)

MEIA 
PÁGINA ILHA

120mm L x 168mm A 
(4.75in L x 6.625in A)

TERÇO  
HORIZONTAL 

180mm L x 85mm A
(7.062in L x 3.375in A)

PÁGINA 
INTEIRA

210mm L x 273mm A 
(8.25in L x 10.75in A)

TERÇO  
VERTICAL

57mm L x 253mm A
(2.250in L x 9.7in A)

MEIA PÁGINA 
VERTICAL

86mm L x 253mm A
(3.375in L x 9.7in A)

QUARTO  
DE  PÁGINA

86mm L x 121mm A
(3.375in L x 4.75in A)

Por favor, envie
todo o material 
publicitário  
em Português  
e Espanhol  

www.construcaolatinoamericana.com

REVISTAS

49 MINUTOS TEMPO 
MÉDIO DE LEITURA

ESTUDO SIGNET (AGOSTO 2020)

6 EDIÇÕES AO ANO

DADOS DA EDITORA INCORPORANDO MÉDIA 
QUALIFICADA DA BPA (JULHO-DEZEMBRO 2020)

CIRCULAÇÃO
18,012

http://www.construcaolatinoamericana.com


NO CONTEÚDO
Se você deseja desenvolver o 
conhecimento da marca ou atrair 
clientes em potencial para sua 
empresa, esse formato pode fazer 
de tudo.
Computador: 598 x 100 pixels 
Tablet: 468 x 60 pixels | Celular: 300 x 75 pixels

 1,800 por mês

SITE CLA

Anuncie na voz da  
indústria na web.

SITES

BANNER SUPERIOR
Posição de alto perfil para  
promover sua marca, display ou 
linhas de produtos. Em todas as 
páginas do site.

MPU 1
Posição de alto perfil para 
promover sua marca, display ou 
linhas de produtos. Em todas as 
páginas do site.

PAPEL DE  
PAREDE ÚNICO
NOVO para 2022, o papel de parede 
permanece em posição e é o único 
banner que fica o tempo todo visível. 
Disponível apenas para visualização 
em computadores. Em todas as 
páginas do site.

Computador: 728 x 90 pixels 
Tablet: 468 x 60 pixels | Celular: 300 x 75 pixels

 2,600 por mês

Visualização de 1260x 1500 pixels 
1024 px centro não visível

 3,000 por mês

Computador, tablet, celular: 300 x 250 pixels

 2,245 por mês

Direcione o 
tráfego do site 

CLA diretamente 
para o seu

Avalie o  
sucesso de sua 

campanha

Promova  
sua mensagem 

por um mês  
ou mais

CONTEÚDO 
PATROCINADO
Mostre que você é um líder de 
mercado e um especialista em 
sua área expandindo um tópico 
importante por meio de um artigo 
ou vídeo mais longo. Em todas as 
páginas do site. Saiba mais aqui.
Título: máximo de 40 caracteres, espaços incluídos
Digite: máximo de 250 caracteres, espaços incluídos
Texto do botão: máximo de 20 caracteres, 
incluindo espaços
Imagem: imagem de proporção 3: 2
Artigo: Máximo de 3.000 caracteres, incluindo 
espaços, cinco imagens JPEG ou PNG ou um link 
para um artigo hospedado em seu site.

 3,450 por mês

MPU 2, MPU 3
Em todas as páginas do site 
promova sua marca, display  
ou linha de produtos.

Computador, tablet, celular: 300 x 250 pixels

 1,795 por mês

 1,500 por mês

FONTE: O Google Analytics é o meio 
mais usado para a análise  
de serviços de internet e é  

considerado o mais preciso.

PÁGINAS VISUALIZADAS  
EM MÉDIA DE 6 MESES

32,966

www.khl.com www.construcaolatinoamericana.com12
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CLA e-NEWSLETTERS

Distribuídos  
semanalmente, nossos 
boletins informativos 
entregam as últimas 
novidades da construção da 
América Latina diretamente 
nas caixas de e-mail de seus 
clientes. Por meio dessa 
oportunidade de publicidade 
altamente visível, os 
resultados são fornecidos 
imediatamente após dois 
anúncios.

NEWSLETTERS CONTEÚDO 
PATROCINADO 1 E 2
Se você deseja desenvolver o 
conhecimento da marca ou atrair 
clientes em potencial para sua 
empresa, esse formato pode fazer 
de tudo.

Título: 60 caracteres no máximo, espaços incluídos
Digite: espaços de no máximo 400 caracteres 
incluídos
Texto do botão: máximo de 20 caracteres, 
incluindo espaços
Imagem: imagem de alta resolução de 570 x 190 
pixels
Artigo: Cinco imagens (formatos Jpeg ou PNG),  
texto (até 3000 caracteres, espaços incluídos) ou 
um link para um artigo hospedado em seu próprio 
site.
 

 1,500 por semana
  
Texto: máximo 308 caracteres, espaços incluídos
Texto do botão: máximo de 20 caracteres, 
incluindo espaços
Imagem: (3: 2) imagem de alta resolução
Artigo: Cinco imagens (formatos Jpeg ou PNG),  
texto (até 3000 caracteres, espaços incluídos) ou 
um link para um artigo hospedado em seu próprio 
site. 

 1,250 por semana

BANNER 
PATROCINADO
Excelente posição de construção de 
marca dentro de conteúdo editorial 
de alta qualidade.

Computador, tablet e celular: 570 x 100 pixels

 1,000 por semana

BOTÃO
Marca digital lucrativa.

Computador, tablet e celular: 150 x 150 pixels

 600 por semana

Os materiais devem ser devolvidos uma 
semana antes da data de envio. Envie todos 
os materiais e link para production@khl.com

Duas semanas após a data de envio, receberá 
um relatório que inclui: Envio total | Vagas | 
Taxa de abertura | Cliques em anúncios

MÉDIA (JUNHO 2019-JUNHO 2020)  
DADOS DA EDITORA

DISTRIBUIÇÃO SEMANAL
7,797

www.khl.com www.construcaolatinoamericana.com13
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NOVO LOCALIZADOR DE DEALER

ANUNCIANDO O NOVO LOCALIZADOR DE DEALER CLA
Anuncie sua localização para 16.000 empreiteiros na América Latina.

Os distribuidores agora podem tirar proveito da extensa rede de compradores  
de equipamentos da CLA para promover seus locais  
impressos e online por UM BAIXO PREÇO.

O programa CLA Localizador de Dealer  
oferecerá cobertura de 12 meses que inclui:

l   Listagens impressas de sua (s) localização  
(ões) em todas as edições da revista

l   Listado na ferramenta CLA Dealer Locator em 
www.construccionlatinoamericana.com

l     A lista inclui o logotipo do revendedor,  
site, nome do contato, e-mail e número  
de telefone

Preço por 
revendedor: 

A assinatura inclui 
12 meses de 
visibilidade para  
um único 
pagamento  
de US$ 1.500

Wil Holloway: wil.holloway@khl.com | 
+1 312 929 2563 | +1 630 877 1129 

FAÇA 
COMPRADORES DE 
EQUIPAMENTOS 
ENCONTRAREM 
VOCÊ

NOVO 
PARA 
2022

www.khl.com www.construcaolatinoamericana.com14
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PUBLICIDADE EM TODOS OS CANAIS: REMARKETING, E-CASTS, 
NEWSLETTERS PATROCINADOS E SEMINÁRIOS ONLINE

ECASTNEWSLETTERS PATROCINADOS

What is remarketing?
Remarketing is the process of (anonymously) following or tracking 
website visitors online after they have left a website site where they 
are served advertisements via a cookie. A cookie is a piece of data 
that embeds itself in the browser of the user, enabling tracking of the 
websites they visit.

Who is remarketing good for?
Remarketing is an effective and helpful digital marketing strategy for 
every type of business, selling any kind of product or service. Small 
to medium sized businesses, and large corporations alike can benefit 
from remarketing.

What does this mean for visitors?
Remarketing is designed to make the advertising experience 
as friendly to the consumer as possible. People are constantly 
bombarded by advertisements for things they are not interested in. 
Remarketing tries to combat this, connecting customers to business 
as easily and painlessly as possible. 

How KHL’s remarketing advertising works

REGULAR VISITORS
DIRECTORIES/GUIDES
SEARCH ENGINE RESULT
CONFERENCES & AWARDS
EXHIBITIONS
PODCASTS & VIDEOS
GOOGLE AD-WORDS

16 MAGAZINES

4 
NEWS 
APPS

15 NEWSLETTERS

54 SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

    

WEBSITES INCLUDE
KHL Construction 
KHL Power
KHL Lectura Specs
Off-Highway Research

Unique targeted advertising to construction and power professionals. 

KHL uses this unique captured data to amplify your message to a targeted  
audience of users and buyers, displaying your message on other sites they visit.

Visitors to KHL sites pick up 
tracking cookies in their browsers

TWITTER FACEBOOK LINKEDIN GOOGLE AD NETWORK YOUTUBE INSTAGRAM

EXAMPLES OF HOW THE BANNERS COULD BE DISPLAY 

KHL draws 300,000+ unique visitors per month to its sites

SEMINÁRIOS ONLINE

FUNDO DE TELA PATROCINADO 
& ETIQUETADOREMARKETING DOCUMENTOS TÉCNICOS

What is remarketing?
Remarketing is the process of (anonymously) following or tracking 
website visitors online after they have left a website site where they 
are served advertisements via a cookie. A cookie is a piece of data 
that embeds itself in the browser of the user, enabling tracking of the 
websites they visit.

Who is remarketing good for?
Remarketing is an effective and helpful digital marketing strategy for 
every type of business, selling any kind of product or service. Small 
to medium sized businesses, and large corporations alike can benefit 
from remarketing.

What does this mean for visitors?
Remarketing is designed to make the advertising experience 
as friendly to the consumer as possible. People are constantly 
bombarded by advertisements for things they are not interested in. 
Remarketing tries to combat this, connecting customers to business 
as easily and painlessly as possible. 

How KHL’s remarketing advertising works

REGULAR VISITORS
DIRECTORIES/GUIDES
SEARCH ENGINE RESULT
CONFERENCES & AWARDS
EXHIBITIONS
PODCASTS & VIDEOS
GOOGLE AD-WORDS

16 MAGAZINES

4 
NEWS 
APPS

15 NEWSLETTERS

54 SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

    

WEBSITES INCLUDE
KHL Construction 
KHL Power
KHL Lectura Specs
Off-Highway Research

Unique targeted advertising to construction and power professionals. 

KHL uses this unique captured data to amplify your message to a targeted  
audience of users and buyers, displaying your message on other sites they visit.

Visitors to KHL sites pick up 
tracking cookies in their browsers

TWITTER FACEBOOK LINKEDIN GOOGLE AD NETWORK YOUTUBE INSTAGRAM

EXAMPLES OF HOW THE BANNERS COULD BE DISPLAY 

KHL draws 300,000+ unique visitors per month to its sites

SOLUÇÕES DIGITAIS DA KHL

Compartilhe seu conteúdo para conferências, temas técnicos, marketing, 
cursos online e muito mais. Nossa equipe proporcionará a informação e o 
apoio para que seu seminário online seja um sucesso. Podemos fornecer 

o serviço total de seminários online com hospedagem, moderação, 
promoção e gravação ou qualquer destes elementos.

Envie uma newsletter completamente dedicada a sua empresa para  
os nossos leitores. Forneça o conteúdo e as ilustrações e nossa equipe  
de produção confeccionará e enviará a newsletter em seu nome. Uma 
grande maneira de anunciar seus produtos e serviços em um formato  

com que nossos leitores estão muito acostumados.

PREÇO POR 
EDIÇÃO A 
PARTIR DE

 6,500
 8,450 

PREÇOS SOB 
CONSULTA

$0.65/€0.60 
POR NOME

 1,800 
minimum

 2,000 
minimum

$0.75/€0.65 
POR GERAÇÃO DE 

OPORTUNIDADE

 2,200 
minimum

 2,500 
minimum

CUSTO BASE
 6,500  
 7,500

Inclui configuração 
do projeto, segurança 
da marca, 250.000 
impressões e 
otimização.

IMPRESSÕES 
ADICIONAIS

 2,600   
 3,000

Por cada  
250.000 

impressões

PREÇOS SOB 
CONSULTA

2. 
PREÇO 

 POR MÊS A 
PARTIR DE

 2,000  
 2,600

1. 
PREÇO  
POR ANO  
A PARTIR DE

 2,000  
 2,600

A documentação técnica (White Papers) que explicam temas ambientais, 
de saúde, segurança e eficiência pode ser importante geradora de 

oportunidades. Promova seus White Papers no site da revista em posições 
destacadas para oferecer oportunidades de vendas específicas.

Amplie sua mensagem e interaja com um público objetivo interessado 
em seus produtos e serviços. O remarketing é o processo de seguir 

(anonimamente) ou rastrear os visitantes de um site online depois de que 
tenham saído de um site onde veem anúncios, átravés de um cookie.

1. Patrocine um reportagem e sua empresa se beneficiará de uma exposição 
de 12 meses com um fundo de tela fixado na parte superior do artigo.

2. Compre uma etiqueta de reportagem e beneficie-se de seu fundo de tela 
que aparecerá junto com cada história que se apresenta por este termo.

Promova os produtos, serviços ou anúncios de sua empresa 
através do email enviado diretamente aos leitores da Construção 

Latino-Americana.

Especifique seus objetivos por tipo de empresa e/ou regiões/países.

www.construcaolatinoamericana.com

http://www.construcaolatinoamericana.com


www.khl.com

EMPRESAS AFILIADAS

www.offhighway.co.uk

www.thrivecs.com

www.easybooktraining.com

www.lawsons.com

https://news.conexpoconagg.com

Seu caminho de marketing 
digital para empreiteiros e 

locadoras da América do Norte.

Explore os cursos de treinamento de 
segurança oferecidos pelos melhores 

provedores de treinamento nos Estados 
Unidos e realizados nas melhores 
localizações da América do Norte.

Consultoria de gestão especializada 
em pesquisa e análise dos mercados 

internacionais de construção  
e equipamentos agrícolas.

Lawsons é uma agência de recrutamento 
internacional especializada nos  

setores de construção e energia no  
Reino Unido e em todo o mundo.

Criatividade de alto impacto para as 
indústrias que mais trabalham no mundo.

Seu caminho de marketing digital para 
empreiteiros no Reino Unido.

www.khl.com/10551.newsletter
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PORTAFÓLIO DA KHL

O GRUPO INTERNACIONAL, COM ESCRITÓRIOS NAS AMÉRICAS DO NORTE E DO SUL, CHINA, 
ÍNDIA, REINO UNIDO, ALEMANHA E ITÁLIA, E COM ESCRITÓRIOS DE APOIO EM TODO O MUNDO, 
OFERECE OS SEGUINTES PRODUTOS E SERVIÇOS:

l    REVISTAS 

l    NEWSLETTERS 

l      SITES 

l    LOJAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO 

l     MARKETING DIGITAL 

l     EDITORIAL CONTRACTUAL 

l     APLICATIVOS MÓVEIS 

l     EVENTOS / EXPOSIÇÕES 

l     MEIOS SOCIAIS 

l     REVISTAS DIGITAIS 

l     ESTUDOS DE MERCADO 

l     INFORMES ESPECIAIS 

17 www.khl.com/advertising
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FALE CONOSCO

AMÉRICA DO NORTE (Principal)
KHL Group Americas LLC
3726 East Ember Glow Way,  
Phoenix, AZ 85050, USA
Tel: +1 480 659 0578

AMÉRICA DO NORTE (Chicago) 
KHL Group Americas LLC
205 W. Randolph Street,  
Suite 1320,  
Chicago, IL 60606, USA
Tel: +1 312 496 3314

AMÉRICA DO NORTE (Wakeusha)
20855 Watertown Road,  
Suite 220,  
Waukesha, WI 53186-1873, USA 
Tel: +1 262 754 4100

AMÉRICA LATINA (Chile)
KHL Group Américas LLC 
Av. Manquehue Sur 520, of 205,  
Las Condes, Santiago, Chile 
Tel: +56 9 7798 7493

AMÉRICA LATINA (Brasil)
Avenida Sete de Setembro, 333 – apto 803
Bairro Icaraí, Niterói / RJ
Cep: 24230-251

REINO UNIDO (Sede Central)
KHL Group LLP
Southfields, Southview Road,  
Wadhurst, East Sussex, TN5 6TP, UK
Tel: +44 (0)1892 784 088  

ALEMANHA
KHL Group, Niemöllerstr. 9
73760 Ostfildern (Stuttgart), Germany.
Tel: +49 (0)711 3416 7471

CHINA
KHL Group China 
Room 769, Poly Plaza, No.14, South Dong 
Zhi Men Street, Dong Cheng District, 
Beijing 100027, P.R. China 
Tel: +86 (0)10 6553 6676 

ESCRITÓRIOS DA KHL

EQUIPE DA CONSTRUÇÃO LATINO-AMERICANA

REPRESENTANTES NO MUNDO
AMÉRICA LATINA
Wil Holloway
Tel: +1 312 929 2563 | Cell: +1 630 877 1129 
e-mail: wil.holloway@khl.com

AMÉRICA DO NORTE
Wil Holloway
Tel: +1 312 929 2563
e-mail: wil.holloway@khl.com

Matt Burk 
Tel: +1 312 496 3314
e-mail: matt.burk@khl.com

Thomas Kavooras 
Tel: +1 312 929 3478
e-mail: thomas.kavooras@khl.com

CHINA
Cathy Yao  
Tel: +86 10 6553 6676
e-mail: cathy.yao@khl.com

JAPÃO
Michihiro Kawahara
Tel: +81 (0)3 3212 3671
e-mail: kawahara@rayden.jp

REINO UNIDO/COREIA
Simon Kelly 
Tel: +44 (0)1892 786223 
e-mail: simon.kelly@khl.com

FRANÇA
Hamilton Pearman
Tel: +33 1 45 93 08 58
e-mail: hpearman@wanadoo.fr

ITÁLIA
Fabio Potestà 
Tel: +39 010 570 4948
e-mail: info@mediapointsrl.it

ALEMANHA/ESPANHA
Petra Kaiser
Tel: +49 711 3416 7472 
e-mail: petra.kaiser@khl.com

ÁUSTRIA/SUÍÇA
Simon Battersby 
Tel: +49 711 34 16 74 71 
e-mail: simon.battersby@khl.com

PAÍSES NÓRDICOS
Bridget Leary
Tel: +44 (0)1892 786220
e-mail: bridget.leary@khl.com

TURQUIA 
Emre Apa
Tel: +90 (0)532 324 36 16
e-mail: emre@makina-market.com.tr

WIL HOLLOWAY
Vice-presidente de vendas - América
Tel: +1 312 929 2563 
Cell: +1 630 877 1129 
e-mail: wil.holloway@khl.com

ALISTER WILLIAMS
Vice-presidente de Vendas – Global
Tel: +1 843 637 4127
e-mail: alister.williams@khl.com

CRISTIÁN PETERS
Editor
Tel: +56 9 7798 7493
e-mail: cristian.peters@khl.com

LUCIANA GUIMARÃES  
Correspondente no Brasil
Tel: +55 21 98324 1230
e-mail: luciana.guimaraes@khl.com

www.construcaolatinoamericana.com

http://www.construcaolatinoamericana.com

