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GRAITEC ADQUIRE ARKTEC (ESPANHA): Editor de Software BIM 
especializado em Simulação Estrutural e Gestão de Projeto 

 
 

3 de Março de 2021  – GRAITEC, empresa internacional na área do BIM, Fabricação, Edição 
e Desenvolvimento de software para AEC e parceira Autodesk® Platinum em toda a Europa, 
tem o prazer de anunciar a aquisição da empresa ARKTEC, sediada em Espanha e 
fornecedora de produtos de Análise Estrutural e Gestão de Projeto para a indústria AEC 
com um vasto número de clientes em Espanha, Portugal e América do Sul. 
 
Fundada em 1985, ARKTEC tem sede em Madrid e escritórios em Barcelona, Lisboa e Cidade do 
México. ARKTEC é fornecedora de soluções inovadoras a milhares de engenheiros, arquitetos e 
empresas construtoras. O portfolio da ARKTEC contem (i) um software topo de gama na análise 
estrutural (Tricalc) permitindo a engenheiros a simulação de qualquer tipo de estruturas, (ii) um 
software de orçamentação e controlo de custos (Gest) e (iii) um ERP dedicado a empresas 
construtoras (Constructo). ARKTEC fornece ainda serviços de consultoria, suporte e formação 
avançada a todos os seus clientes.  
 
GRAITEC já se encontra presente e operando em Espanha através da sua subsidiária 2aCAD 
(aquisição em janeiro de 2019). Esta nova aquisição irá reforçar a posição do grupo no mercado 
espanhol e português, especialmente no segmento de SIMULAÇÃO. GRAITEC vai combinar a 
força de Tricalc com o seu principal produto de análise estrutural Advance Design para oferecer 
aos engenheiros o mais poderoso produto BIM de Análise Estrutural do mercado Ibérico. 
 
Manuel Liedot, GRAITEC CEO comentou: “Estou extremamente contente em poder dar as boas-
vindas ao nosso grupo a todos os clientes e funcionários da ARKTEC. Nós proporcionamos 
suporte aos nossos clientes na área da construção por forma a digitalizarem e industrializarem os 
seus processos de trabalho. Graitec organizou a sua oferta em torno de 4 pilares: CRIAÇÃO – 
SIMULAÇÃO – FABRICAÇÃO – GESTÃO. Com ARKTEC, reforçamos significativamente o nosso 
segmento de SIMULAÇÃO em Espanha e Portugal. ARKTEC irá também permitir a expansão da 
nossa atividade na área da SIMULAÇÃO na América Latina onde já oferecemos as nossas 
soluções de FABRICAÇÃO.”. 
 
Javier Beltran, Gerente da subsidiária da GRAITEC em Espanha (2aCAD) acrescenta: “A 
aquisição da Arktec pela Graitec, empresa de reconhecido prestígio no sector do software de 
análise estrutural, representa uma fantástica oportunidade para oferecer aos nossos clientes em 
Espanha, Portugal e América Latina uma solução robusta no mercado BIM. Estou muito 
entusiasmado com as sinergias que esta aquisição nos proporciona. Arktec ajudar-nos-á a 
consolidar a nossa posição em Espanha, Portugal e apoiar-nos-á no início da nossa jornada na 
América do Sul. Gostaria de dar as boas-vindas à enorme família Graitec na Península Ibérica a 
todo o staff da Arktec”. 
 
Antonio Fernandez Gonzalez, Gerente e Parceiro Fundador da ARKTEC conclui: “Após mais 
de 35 anos de gestão da ARKTEC, são realmente boas notícias para toda a comunidade 
ARKTEC, clientes e funcionários, a junção a um grupo como GRAITEC, um dos maiores editores 
de software na área da análise estrutural a nível mundial. É minha convicção que a curto prazo 
poderemos oferecer uma experiência única a todos os engenheiros de estruturas em Espanha, 

http://www.graitec.com/En/index.asp
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Portugal e América Latina, na área do software BIM de análise estrutural e Gestão de Projetos 
para a indústria BIM.” 
 
 
Acerca de GRAITEC 
Fundada em 1986, GRAITEC é um grupo internacional (presença em 13 países em todo o mundo 
– 48 escritórios) que ajuda os profissionais da construção e fabricação a alcançarem com sucesso 
a sua transformação digital fornecendo software e consultoria BIM e Indústria 4.0. GRAITEC é 
uma empresa que desenvolve soluções BIM de alta performance sendo igualmente um parceiro 
Autodesk Platinum na Europa e Parceiro Autodesk Gold na América do Norte e Rússia. Com mais 
de 550 funcionários, incluindo 200 consultores BIM, GRAITEC é uma companhia focada na 
inovação cujos produtos são utilizados por mais de 100,000 profissionais da construção em todo o 
mundo. 
Para mais informação, por favor visitar  www.GRAITEC.com 
 
 
Acerca de ARKTEC 
Para mais informação, por favor visitar  www.ARKTEC.com  
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