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Com 24 anos de trabalho no Grupo Odebrecht, o executivo Paul Altit comanda hoje o braço 
imobiliário do conglomerado, com negócios no Brasil e no exterior, principalmente em Angola. 
A companhia sempre foi conhecida pela produção de empreendimentos de alto padrão. Mas 
recentemente, em parceria com a Gafisa, montou a Bairro Novo, que hoje responde pelos 
negócios imobiliários no segmento econômico, com projeto em vários estados. Ao contrário do 
que fez mais de duas dezenas de incorporadoras, a Odebrecht não pensa em abrir o capital - 
pelo menos no curto prazo. "O mercado de capitais é um meio e não um fim."  
 
Gazeta Mercantil - Várias empresas do setor entraram na Bovespa e os resultados não têm 
sido bons. Como o senhor avalia essa realidade?  
 
A Odebrecht não é uma empresa de capital aberto, é um empreendimento imobiliário e não 
pretende ser uma empresa de capital aberto, pelo menos no curto prazo. Em relação ao 
mercado, a questão principal é qual objetivo se quer atender. O mercado de capitais em nossa 
opinião é um instrumento, é um meio e não um fim. Por isso um dos pontos que merece 
reflexão é, primeiramente, o período que uma empresa precisa para ir ao mercado de capitais 
e os objetivos que pretende alcançar. O mercado imobiliário é volátil, com viés de crescimento, 
mas que vive momentos de muitos desafios. As empresas vão acabar se consolidando, se 
preparando e tendo um grau menor de volatilidade.  
 
Gazeta Mercantil - O problema é que algumas empresas não estão entregando o que 
prometeram?  
 
Algumas estão. Outras talvez um pouco abaixo do esperado. Como essas empresas abriram o 
capital há pouco tempo, acho que é preciso dar um certo tempo para que possam buscar a 
rota normal de crescimento.  
 
Gazeta Mercantil - A Odebrecht já entrou em São Paulo, Bahia, Minas, Pernambuco. Quais são 
os novos mercados?  
 
Também já estamos no Rio de Janeiro e Brasília é o mais recente, onde estamos nos 
preparando para entrar com cuidado, com calma, com foco na seletividade.  
 
Gazeta Mercantil - Vocês trabalhavam com construção pesada. Por que demoraram tanto 
tempo para entrar na área imobiliária?  
 
Na verdade, a Odebrecht sempre trabalhou na área imobiliária. É uma empresa de 70 anos de 
existência e sempre teve experiências pontuais no segmento imobiliário. A empresa construiu 
a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o edifício da Petrobras e vários prédios na década 
de 50 em Salvador e outras cidades do País. Também atuamos em construção pesada, 
grandes estruturas, pontes, barragens, estradas, ferrovias. E construções mais leves, prédios 
comerciais e residenciais, alguns shoppings, construção de fábricas. O que não existia era uma 
empresa focada na área imobiliária. A Odebrecht fez muita incorporação nos anos 70 e 80.  
 
Gazeta Mercantil - O que fez a empresa dar mais foco à área imobiliária?  
 
Com a queda da taxa de juros, estabilidade da economia, crescimento do crédito e todas as 
variáveis que fizeram com que esse mercado crescesse nos últimos anos, a Odebrecht decidiu 
também concentrar esses esforços dentro de uma mesma pessoa jurídica. Ela já tem uma 
atuação também no exterior, com construções leves nos Estados Unidos e Portugal. Também 
somos muito atuantes em Angola, com investimentos em torno de US$ 600 milhões por ano, 
em casas e shoppings, nos últimos quatro anos.  
 
Gazeta Mercantil - Por que Angola?  
 



Porque a Odebrecht busca investimentos com foco de longo prazo, e atuamos em Angola 
desde 1984. Chegamos em Angola com a construção pesada, hoje a Odebrecht tem uma 
atuação muito diversificada no país. Além de construção, óleo e gás, opera nas áreas 
comercial, imobiliária e trading.  
 
Gazeta Mercantil - Além de Angola em quais países a Odebrecht busca investimentos?  
 
Estamos olhando oportunidades em Portugal e em alguns países da América Latina, onde a 
Odebrecht atua há muitos anos.  
 
Gazeta Mercantil - Como o senhor vê a crise do subprime nos Estados Unidos?  
 
Tenho confiança muito grande nos fundamentos da economia americana com visão de longo 
prazo. O que está acontecendo agora com o déficit americano, com o enfraquecimento da 
moeda, a inflação juntamente com certa redução do crescimento da economia, é um processo 
que vai ser superado nos próximos dois ou três anos. Continuo achando que o grau de 
produtividade, inserção tecnológica dos EUA, dá a eles uma vantagem competitiva que é difícil 
de ser batida. É a vantagem do fundamento educacional que é muito relevante.  
 
Gazeta Mercantil - O mercado brasileiro de moradia popular com déficit de 7 milhões ainda não 
foi atendido. Há condições de atender esse segmento?  
 
Há um déficit de 7 milhões a 8 milhões de residências, que cresce em torno de 600 mil a 700 
mil por ano. Acho que várias empresas de qualidade, competentes, profissionalizadas, estão se 
preparando para atender esse mercado. Inclusive temos uma parceria com a Gafisa, a Bairro 
Novo, que está se preparando para atuar com bastante competitividade nesse segmento. A 
Bairro Novo é uma empresa controlada 50% a 50%, entre Gafisa e Odebrecht. Creio que 
alguns desafios precisam ser vencidos. O desafio tecnológico da metodologia construtiva, acho 
que as empresas estão buscando a solução. A Bairro Novo conseguiu a sua solução com uma 
construção realmente industrializada. É bonito de se ver, parece um Lego.  
 
Gazeta Mercantil - Em quanto tempo se produz uma casa dessas?  
 
A gente libera cada fileira de seis casas em seis meses, com toda a infra-estrutura. É quase 
uma casa por mês, o ciclo é muito rápido. O desafio tecnológico será plenamente superado. O 
maior desafio agora é o crédito.  
 
Gazeta Mercantil - E o que está acontecendo na área de crédito?  
 
Crédito hoje existe. Os bancos estão disponibilizando financiamento de 20 anos a 30 anos. O 
problema não é subsídio, esse mercado não está precisando de subsídio. Hoje é plenamente 
fatível. Não estou falando de moradia popular, mas sim de três a dez salários mínimos de 
renda.  
 
Gazeta Mercantil - Para comprar uma moradia popular a renda seria em torno de três salários 
mínimos. Além disso, o governo precisaria dar um subsidio de 50%?  
 
Vamos devagar. As empresas estão se preparando para atuar no segmento de três a dez 
salários mínimos. Nesse segmento não é necessário subsídio. Já para o segmento de um a três 
salários mínimos é necessário uma política governamental. E com o presente nível de taxa de 
juros, não há capacidade para atendê-lo.  
 
Gazeta Mercantil - Então para suprir esse déficit da moradia popular para a faixa até três 
salários depende de uma política de governo?  
 
Sim, nas atuais condições econômicas, depende da política de governo.  
 
Gazeta Mercantil - É verdade que existe um projeto para esse segmento no do Ministério de 
Cidades?  



 
Acho que há muitos projetos em curso, mas não há nada que esteja sendo implantado em 
grande escala. São alguns programas de obras públicas de origem habitacional, mas nada que 
permita a interseção entre o setor público e o setor privado. Ou é uma obra pública, e a Caixa 
Econômica Federal financia a moradia, ou você tem só o setor privado, envolvido na faixa de 
três a dez salários, provavelmente caminhando para um equilíbrio ao redor de cinco.  
 
Gazeta Mercantil - Esse mercado de moradia popular representa algo próximo de R$ 300 
bilhões.  
 
É uma carência de 7 milhões de unidades, que você pode multiplicar por uma faixa de R$ 70 
mil. Se você imaginar que essa taxa de juros vai reduzir ao longo dos anos, tende a ser um 
ativo que todo o País nessa taxa de juros pode a vir acessar.  
 
Gazeta Mercantil - Enquanto não chega esse momento o que pretendem fazer em termos de 
investimento?  
 
Estamos focados na faixa entre três e dez salários, tendo a Bairro Novo responsável por esse 
projeto. No segmento acima disso, a Odebrecht Empreendimentos Imobiliários está focada em 
soluções específicas para alguns clientes do mercado residencial, para média e alta renda, 
além de shoppings, edifícios comerciais, lajes corporativas, e sempre com foco em muita 
seletividade no projeto. Ou seja, uma preocupação com sustentabilidade e preservação do 
meio ambiente. Não estamos preocupados com o VGV (valor geral de vendas) lançado, temos 
preocupação que cada projeto tenha seu grau de diferenciação no mercado.  
 
Gazeta Mercantil - Valor Geral de Vendas é algo que o mercado olha com lupa. Por que vocês 
não trabalham com VGV?  
 
Estamos muito mais preocupados em buscar um produto que faça a diferença do que com o 
VGV que está sendo lançando por ano. Evidentemente que como todas as empresas temos 
desafios econômicos, financeiros e patrimoniais de retorno para o conselho de administração, 
mas eles estão tão preocupados em olhar os resultados tangíveis quanto os intangíveis. A 
Odebrecht Empreendimentos Imobiliários é uma escola dentro do Grupo Odebrecht para a 
formação de pessoas. Temos muitos jovens e uma grande responsabilidade perante o restante 
da empresa que é o fato das obras serem urbanas. É um grande pólo de atração de jovens 
talentos, que podem estagiar numa obra urbana, numa barragem, numa estrada no interior ou 
numa ferrovia. As vezes escolhemos o empreendimento para ter a oportunidade de formar 
uma equipe.  
 
Gazeta Mercantil - Quais são os principais projetos que a Odebrecht trabalha no momento?  
 
Desenvolvemos quase um bairro novo em Nova Lima, em Belo Horizonte, o Vale dos Cristais, 
que é um desafio de desenvolvimento de produto, de criação de um novo destino. O complexo 
de Sauípe (localizado no município Mata de São João, na Bahia), também construído pela 
empresa, é apenas 10% da área total. Estamos desenvolvendo toda a área remanescente com 
projetos diferenciados. No Recife, estamos desenvolvendo um projeto chamado Reserva do 
Paiva, que é uma área que vai se tornar um bairro de primeiríssima grandeza em termos de 
sustentabilidade, preservação da natureza e relação social com as comunidades. É um projeto 
de dez anos, que começamos a desenvolver em 2002. Temos projetos em Niterói e Barra da 
Tijuca, no Rio, no Morumbi e Alphaville, em São Paulo. Ainda falta lançar Campinas e Santos. 
Além disso, estamos identificando uma oportunidade muito importante em Brasília.  
 
Gazeta Mercantil - Esses empreendimentos devem demandar um bom volume de 
investimentos.  
 
Demanda basicamente capital de giro, essa indústria não é intensiva em ativo permanente, é 
intensiva em capital de giro. Demanda capital para adquirir o terreno, capital para financiar a 
construção e depois financiar os clientes. Na verdade, o mercado financeiro oferece muitas 
alternativas hoje e a Odebrecht tem pleno acesso. A gente financia 80% da construção como 



regra, financia os clientes e depois passa essa carteira em algum momento para o mercado 
financeiro. Somos uma empresa de engenharia e não queremos ser banco. A demanda de 
capital é basicamente direcionada para financiar a compra do terrenos.  
 
Gazeta Mercantil - Como a empresa está trabalhando com os atuais preços do aço, do cimento 
e do aluguel de equipamentos?  
 
Em duas vertentes. Uma é produtividade, produtividade, produtividade, não há outra forma. O 
desafio de ser muito mais eficiente na construção. A outra é planejamento, planejamento, 
planejamento, métodos construtivos e formação de mão-de-obra. Não basta apenas ter 
engenheiros bem formados, é preciso ter encarregados bem formados...  
 
Gazeta Mercantil - Mesmo que se tenha produtividade, como se reduz o custo do aço que tem 
preço internacional?  
 
A escala de compra. O outro lado do Grupo Odebrecht que é a construção pesada nos dá essa 
escala. É uma vantagem competitiva na relação com alguns fornecedores. A Odebrecht 
Engenharia e Construção é uma grande consumidora de produtos como aço, madeira e 
cimento. O cuidado na aquisição e estocagem desses produtos é fundamental.  
 
Gazeta Mercantil - No passado, as empreiteiras tinham péssima imagem. Isso hoje não resvala 
numa empresa que trabalha com empreendimentos residenciais?  
 
É impressionante, chegamos agora em Brasília, estamos abrindo um escritório e começamos a 
procurar parcerias para os fornecedores, uma empresa de corretagem imobiliária, parceiros 
financeiros, proprietários de terrenos. E temos uma facilidade muito grande em encontrar, 
porque a inserção que uma organização desse porte tem na economia de maneira geral é um 
grande facilitador. A imagem tem sido um grande fator de vantagem competitiva.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 ago. 2008, Administração & Serviços, p. C9. 


