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A pesar dos vaivéns da economia e que não toda a América 
Latina se comporta da mesma maneira, a região continua 
sendo um destino atrativo para os investidores e assim 

mostram os números recentemente entregados pela Comissão 
Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal), entidade que 
garantiu que durante o primeiro semestre deste ano o fl uxo de 
investimentos estrangeiros diretos (IED) em 18 das economias da 
região alcançaram os US$82,6 bilhões, 54% acima dos US$53,7 
bilhões do mesmo período de 2010.

O desempenho de maior destaque foi o do Brasil, que entre janeiro 
e agosto recebeu investimentos de US$44,1 bilhões, 157% acima dos 
US$17,1 bilhões do mesmo período de 2010. Este resultado pode 
ser explicado tanto por novos aportes de capital como por um forte 
aumento dos empréstimos entre as companhias.

Por sua vez, a Colômbia recebeu investimentos por uma cifra de 
aproximadamente US$7 bilhões, 91% superior ao primeiro semestre 
de 2010 e inclusive acima do total do investimento de 2010, quando 
alcançou os US$6,9 bilhões em todo o ano. Os investimentos 
se concentraram principalmente no setor de hidrocarbonetos e 
mineração. Na América Central, todos os países registraram aumentos 
signifi cativos, com a Costa Rica e o Panamá como principais receptores 
de IED na sub-região.

Por último, a República Dominicana, principal receptor no Caribe, 
aumentou seus ingressos de IED em 30%, os que estão especialmente 
associados ao setor mineiro.

Mas não todos os países registraram números positivos. Argentina, 
Chile, México (nosso País em Foco nesta edição) e Paraguai mostram 
uma moderada redução em suas entradas de IED.

Pelo contrário, a região mostrou uma forte diminuição de seus 
investimentos no exterior, os quais registraram para o conjunto da 
América Latina um saldo negativo durante o primeiro semestre de 
US$5,5 bilhões, explicado principalmente pela situação do Brasil, cujos 
investimentos no exterior registraram US$10,8 bilhões.

“Os atuais fl uxos de investimento ratifi cam o bom desempenho 
das economias da América Latina e do Caribe, apesar do cenário de 
turbulências econômicas. Em termos de IED, nossa mensagem aos 
países tem sido que aproveitem estes investimentos com políticas de 
desenvolvimento produtivo e inovação”, disse a secretária executiva do 
organismo, Alicia Bárcena.
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O novo elevador de mastro vertical autopropelido da Skyjack apresenta tamanho 
compacto e manobrabilidade superior. O SJ 12 possui uma altura de trabalho de 
5,4 m. Quando opera em espaço reduzido, um alto grau de ângulo de direção 
permite superior funcionalidade e fl exibilidade pela possibilidade de raio 
de manobra interno zero. O SJ 12 possui uma plataforma transversal de 0,5 m, 
possibilitando maior acesso e a capacidade de alcance sobre possíveis 
obstáculos. Uma exclusiva plataforma corrediça permite o fácil acesso aos 
componentes, quando em posição elevada ou retraída. O sistema padrão de fi ação 
da Skyjack com código de cores e numeração de fi os com controles baseados em 
relés interligados por cabos ajudam a garantir que o novo SJ 12 esteja de acordo 
com a reputação de qualidade e facilidade de manutenção da Skyjack.

Na Skyjack nossa fi losofi a é simples. Nós projetamos soluções de elevação 
robustas, confi áveis e de fácil manutenção, oferecendo os menores custos 
durante o ciclo de vida útil.

Para obter mais informações, ligue 011-52-844-411-06-08 
ou visite-nos em www.skyjack.com

www.skyjack.com
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EL SALVADOR A 
indústria salvadorenha da 
construção começa a dar 
sinais de recuperação e, 
durante o primeiro trimestre 
do ano, o PIB do setor 
apresentou um crescimento 
– pela primeira vez desde 
2007 – de 3%, segundo 
o último ajuste do Banco 
Central de Reserva (BCR).

As expectativas da Câmara 
Salvadorenha da Indústria 
da Construção (CASALCO) 
é que o PIB do segundo 
trimestre também alcance 
um resultado positivo e 
que já em 2012, sejam 
registrados níveis de 
recuperação mais sólidos.

Há vários indicadores que 
estimulam a construção: o 
crédito hipotecário registrou 
um crescimento de 44,3% 
interanual em agosto e, 
durante o mesmo mês, 
foi ultrapassada a cifra de 
24.000 empregos, o que 
não acontecia desde os 
últimos seis meses. Por sua 
vez, o consumo de cimento 
cresceu 16,7% entre janeiro 
e julho de 2011, com 
relação ao mesmo período 
do ano passado.

 EM DESTAQUE

A ssim como o Canal 
do Panamá está 
modernizando sua 

infraestrutura e por meio 
de sua ampliação pretende 
permitir a passagem de navios 
cada vez maiores. O restante 
dos portos da América Latina 
devem receber também 
importantes investimentos para 
melhorar sua infraestrutura.

Segundo um informe 

divulgado pela Comissão 
Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal) 
durante a Conferência Anual 
da Associação Internacional 
de Economistas Marítimos, 
que foi realizada de 25 a 28 
de outubro, em Santiago, 
Chile, entre 2016 e 2019 
começarão a chegar à costa da 
região navios de uma média 
de 13 mil TEUS (Twenty-
foot Equivalent Unit, unidade 
de medida de contêineres). 
Atualmente ancoram nos 
portos navios próximos aos 
oito mil TEUS. 

Para enfrentar o novo cenário 
são necessários importantes 
investimentos para aumentar 
a capacidade dos terminais 
marítimos, especialmente 
no que se refere à sua 

profundidade.  
Segundo o Secretário 

Executivo Adjunto da Cepal, 
Antonio Prado, a diferença de 
investimentos de infraestrutura 

em toda a América Latina 
esta por volta de US$170 
bilhões anuais até 2020, o que 
representa pouco mais de 5% 
do PIB regional. ■

Portos sul-americanos 
serão modernizados

Cuba estimula o setor 
da construção

Raúl Castro busca reativar a 
economia do país. 

Desde o começo de novembro, 
os cubanos podem comprar 
e vender casas legalmente, 
após quase cinco décadas de 
proibição, mecanismo com 
o qual o governo pretende 
estimular a construção, além 
de reduzir o déficit de cerca de 
600 mil casas que o país sofre, 

segundo cifras oficiais. 
As novas normas para o 

traspasso de propriedades 
formam parte das 300 reformas 
impulsionadas pelo presidente 
Raúl Castro para reativar a 
frágil economia do país.

Essas novas regras jurídicas 
reconhecem a compra e 

venda, permuta, doação e 
adjudicação – por divórcio, 
falecimento ou saída definitiva 
do país do proprietário- de 
moradias entre pessoas naturais 
de Cuba com residência no 
país e estrangeiros residentes 
permanentes na Ilha.

A oficialização de uma 
transferência imobiliária será 
realizada em um cartório e 
serão aplicados os impostos 
correspondentes. 

A maioria das casas, edifícios 
e apartamentos em Cuba foi 
construída antes da revolução 
de 1959. ■
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VENEZUELA Segundo 
o informe “Doing Business 
2012” divulgado pelo Banco 
Mundial, a obtenção das 
licenças para construção 
demoram cerca de 381dias. 
Com isso, a Venezuela 
perdeu duas posições no 
ranking mundial e está na 
posição 177 de 183 países 
avaliados.

O informe avalia os 
obstáculos ou as facilidades 
para fazer negócios 
levando em consideração 
dez fatores, entre eles 
a documentação para a 
construção. Segundo o 
estudo, a Venezuela está na 
posição mundial número 109 
nesse tema.

O documento especifica 
que para iniciar uma 
construção são necessários 
dez procedimentos, que 
levam pelo menos 381 
dias, além do custo de 
US$14.600.

Essa posição é a pior da 
região latino-americana.

 EM DESTAQUE

Entre 2016 e 2019, 
começarão a chegar ao 
litoral da região navios 

de 13 mil TEUS, em 
média.

Venezuela investe em 
infraestrutura petroleira 
Uma importante carteira 
de investimentos em 
infraestrutura petroleira é a 
que a Venezuela possui, país 
que prevê desembolsos de 
aproximadamente US$40 
bilhões no período 2011-2016. 

Durante o 1º Congresso 
Integral de Hidrocarbonetos, 
realizado no país no final de 
setembro, o presidente da 
estatal Petróleos de Venezuela 
Industrial, Owen Manrique, 
afirmou que essas inciativas 
estão focadas para refinarias, 
melhoradores de petróleo, 
poços, terminais marítimos e 
oleodutos. 

Segundo o funcionário, estão 
também em funcionamento 22 
programas de metalmecânica, 
insumos, máquinas e elementos 

químicos e eletrônicos.
A Venezuela espera duplicar 

para 2019 sua atual produção 
de petróleo cru, que, segundo 
fontes oficiais, é de três 

milhões de barris diários. 
Chave nesses projetos é a 
Faixa Petrolífera do Orinoco, 
uma das maiores reservas de 
hidrocarbonetos do planeta. ■

A Venezuela espera 
duplicar, até 2019, sua 
atual produção de petróleo 
cru, estimada por fontes 
oficiais em três milhões de 
barris diários.

Vespucio Oriente será 
licitada em 2012 
O Ministério de Obras 
Públicas do Chile espera iniciar 
o segundo trimestre de 2012 
o processo de licitação para a 
concessão da rodovia Vespucio 
Oriente na capital 
chilena, Santiago, 
projeto que com um 
custo estimado em 
US$1,9 bilhão, tem 
o objetivo de fechar 
o anel que rodeia a 
cidade.  

O projeto 

contempla a construção de dois 
túneis de 13 quilômetros de 
extensão e de três vias cada um, 
com ruas locais ou de serviço, 
dispositivos de segurança viária; 

sistema eletrônico de cobrança 
de tarifas, sinalização variável, 
sistema de comunicação e 
serviços de atendimento aos 
usuários; melhoria e criação 
de áreas verdes e calçadas 
para pedestres, entre outros 
benefícios.

O ministro de Obras 
Públicas, Laurence Golborne, 
informou que a pasta espera 
receber as ofertas técnicas para 
o mês de julho de 2013 e 
passar a concessão no final do 
mesmo ano.  Dessa maneira, a 
construção poderia ter início 
em 2014. 

Existem, pelo menos, 20 
candidatos de peso interessados 
e que adquiriram as bases da 
licitação. ■

O projeto contempla 
a construção de 
dois túneis de 13 
quilômetros de 
comprimento e cada 
um com três pistas.
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HONDURAS O governo 
anunciou a criação de 
um fundo de US$25 
milhões para reconstruir 
a infraestrutura danificada 
pelas chuvas e que deixou 
o país incomunicado. Os 
fundos serão emprestados 
ao governo pelos bancos 
locais Atântida, Occidente 
e Ficohsa.

O país centro-americano 
também tem recebido 
ajuda internacional e, em 
rede nacional de televisão, 
o presidente da nação, 
Porfirio Lobo, agradeceu 
as doações feitas pelo 
Japão (US$1,5 milhões), 
a UNESCO (US$50 
mil), o Banco Centro-
Americano de Integração 
Econômica (US$250 mil), 
o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (US$200 
mil), a União Europeia 
(US$200 mil), Taiwan 
(US$200 mil) e os Estados 
Unidos (US$75 mil), entre 
outros. 

NOVIEMBRE
16-19 / Construir Rio 2011
Río de Janeiro, Brasil
www.feiraconstruir.com.br/rj/

24 - 26 / Construshow
Puebla, México 
www.cmicpuebla.org.mx

24 – 27 / ExpoCasa 2011
Ciudad Guatemala, 
Guatemala
www.expocasa.com.gt

25-26 / Alugar Brasil 2011
Sao Paulo, Brasil 
www.feloc.com.br

DICIEMBRE
13 – 14 / Encuentro de 
Construcción y Energía
Santiago, Chile

2012
ENERO
24 – 27 / World of 
Concrete 2012
Las Vegas, Estados Unidos 
www.worldofconcrete.com

  AGENDATerminal de GNL será 
construído na Colômbia

empresas garantem que se trata 
de uma iniciativa que ainda 
está em fase de estudo, mas 
sobre a qual já estão buscando 
sócios e espera-se ter novidades 
dentro do prazo de um ano.

A SCL Energía Activa na 
Colômbia, através do Fundo 

Americas Energy Found I, com 
base no Canadá, se tornou 
o principal gerador térmico 
da Colômbia. Atualmente 
tem cerca de 1.500 MW 
nas empresas Termoeléctrica 
Barranquilla, Termoyopal e 
Termocandelaria.  ■

 EM DESTAQUE

As chilenas LarrainVial e 
SCL Energía (que atuam 
em conjunto sob o nome 
SCL Energia Activa) estão 
analisando a construção de um 
terminal de regaseificação de 
gás na Colômbia, que poderia 
envolver um investimento 
de até US$500 milhões, que 
buscaria satisfazer a maior 
demanda do hidrocarboneto 
no país, principalmente pela 
diminuição em suas reservas de 
gás natural.

Segundo o publicado pelo 
Diário Financiero (Chile), 
fontes próximas a essas 

Trata-se de uma iniciativa que ainda está 
em fase de estudo, mas para a qual já se 
buscam sócios. 

Anunciada reabilitação da 
ferrovia Arica-La Paz 

Las vías serán rehabilitadas en 
julio de 2012.

As ferrovias do trem Arica-La 
Paz serão reabilitadas em julho 
de 2012 com um investimento 
de 32 milhões de dólares da 
Empresa Portuária de Arica 
(EPA) e das autoridades da 
região do norte do Chile.

“Serão, no início, três 

locomotivas e 100 vagões 
que começarão a funcionar 
desde julho do ano que vem”, 
anunciou o presidente da EPA, 
Francisco González. Dessa 
maneira, será possível levar 250 
mil toneladas de carga por ano.

“Fizemos também um grande 

esforço econômico realizando 
a dragagem de 13 metros de 
profundidade para que barcos 
maiores ancorem em Arica”, 
disse González. Um terceiro 
guindaste se unirá aos dois 
guindastes grandes que operam 
nesse porto.

Às margens do oceano 
Pacífico, será construída em 
Lluta, a 12 quilômetros do 
porto, uma nova zona ou um 
porto seco para receber mais 
carga boliviana. 

A ferrovia será reabilitada em 
julho de 2012 ■
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CHILE Um importante 
aumento de mais de 15% 
na percepção positiva da 
qualidade da infraestrutura 
do transporte público 
nas grandes cidades do 
país, nos últimos quatro 
anos, registrou a Segunda 
Pesquisa Urbana em 103 
bairros.

A pesquisa, que foi feita 
entre dezembro de 2010 e 
março de 2011, mostrou 
que 54,2% das pessoas 
consultadas, que vivem em 
cidades de mais de 300 mil 
habitantes, consideraram 
“muito boa” e “boa” a 
infraestrutura do transporte 
público em seus bairros, 
cifra superior aos 38,7% 
registrados em 2007.

A respeito da 
infraestrutura, 59,5% 
dos entrevistados está 
satisfeita ou muito satisfeita, 
percepção que também 
aumentou em comparação 
com 2007, onde 52,6% 
se manifestaram satisfeito 
ou muito satisfeito com 
relação à infraestrutura do 
transporte público em sua 
cidade. 

 EM DESTAQUE

BNDES investirá US$870 
milhões em 2011 na 
América Latina
O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) planeja 
investimentos de US$ 870 
milhões durante 2011 na 
América Latina, essa cifra 
implica em um crescimento 
de 26,6% com relação aos 
investimentos realizados pelo 
organismo durante o ano 
passado.

“No ano passado (2010) o 
valor dos investimentos (em 
projetos de infraestrutura na 
América Latina) foi de US$687 
milhões, este ano estamos 
projetando US$870 milhões e, 
para o ano que vem, tomando 
como base o crescimento da 
pasta, esperamos estar cerca de 
US$1 bilhão”, disse à Reuters a 
superintendente de Comércio 
Exterior do BNDES, Luciane 
Machado. “Podemos falar de 
uma tendência crescente no 
número de projetos e operações 
de apoio à exportação e 
também de uma diversificação 
dos destinos”, acrescentou.

Com uma pasta de crédito 
três vezes maior que a do 
Banco Mundial, o BNDES 

tem financiado a participação 
de empresas brasileiras em 
obras de infraestrutura desde o 
metrô de Caracas até gasodutos 
na Argentina e hidrelétricas 
no Peru e na República 
Dominicana. ■

CLA Agora os leitores 
da Construção Latino-
Americana podem 
acompanhar a revista e 
suas notícias pelo Twitter e 
pelo Facebook. Essa é uma 
das formas que podem ser 
utilizadas para estar por 
dentro das novidades do 
mundo da construção. 

Através do Twitter (@
CLA_portugues) e de nossa 
página no Facebook, os 
leitores poderão deixar 
comentários, reclamações 
ou sugestões, que serão 
recebidos com prazer pela 
nossa equipe, além de 
estarem atualizados com as 
últimas notícias do setor.  

Cabe lembrar que nossa 
página web apresenta 
atualizações diárias de 
notícias, com o objetivo de 
sempre: manter nossos 
leitores informados sobre a 
indústria da construção da 
América Latina e do mundo.

 EM DESTAQUE

BID investirá US$700 milhões 
para infraestrutura colombiana 
Logo da aprovação do Tratado 
de Livre Comércio entre 
a Colômbia e os Estados 
Unidos, uma das preocupações 
que assustam a Colômbia é 
a falta de infraestrutura de 
transporte. Nesse contexto é 
que o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) 
anunciou que destinará 
US$700 milhões para financiar 
este tipo de projetos na nação.

O representante do 
organismo na Colômbia, 
Javier León, afirmou que já 
está em execução a construção 
da primeira fase da via 

Pasto-Mocoa, corredor de 
exportação, para a qual o BID 
destinou US$53 milhões e 
espera financiar o resto da 
obra cujo custo total supera os 
US$203 milhões.

O funcionário também 
comentou que serão destinados 
US$300 milhões para melhorar 
a logística e dessa forma reduzir 
os custos dos fretes, mais ainda 
com a aprovação do TLC.

Nesse projeto serão incluídos 

os desenhos e estudos para 
a implantação de sistemas 
de transporte multimodal, 
com o objetivo de que sejam 
reduzidos os preços do 
transporte e deixar o país ainda 
mais competitivo.

A ideia é poder conectar as 
vias com trechos ferroviários 
e fluviais que não apenas 
reduzam o preço dos fretes, 
mas também contribuam para 
manter o meio ambiente. ■

A cifra prevê um crescimento 
de 26,6% com relação aos 
investimentos realizados pelo 
organismo durante o ano 
passado.

Já está em execução a 
construção da primeira fase da 

via Pasto-Mocoa.
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ESTADOS UNIDOS Os 
inícios de construção de 
casas nos Estados Unidos 
subiram 15% em setembro, 
seu maior ritmo nos últimos 
17 meses, especialmente 
impulsionado por um grande 
acréscimo nas unidades 
multifamiliares. Mas, apesar 
disso, as licenças para 
futuras edificações baixaram 
mais do esperado.

Segundo informações do 
Departamento de Comércio 
desse país, em setembro 
começaram a ser construídas 
658 mil casas, 11,5% acima 
das 590 mil esperadas 
pelos economistas. Os novos 
projetos de construção 
de edifícios com duas ou 
mais unidades cresceram 
51,3% correspondendo 
a 233 mil unidades. As 
casas unifamiliares –que 
representam uma maior 
participação de mercado- 
aumentaram 1,7%, 
correspondendo a 425 mil 
unidades.

No entanto, a construção 
de novas casas ainda está 
muito abaixo dos níveis 
máximos que alcançou 
durante o período de 
crescimento de residências 
e caíram 4,9% em relação 
a setembro do ano passado. 
O fato acontece devido à 
grande oferta de casas 
usadas no mercado, fator 
que reduziu o interesse dos 
construtores em começar 
novos projetos.

KHL Group esteve 
presente na Bices
A editora esteve presente 

neste importante 
evento, que foi 

realizado de 18 a 21 de outubro 
e reuniu mais de 1.200 
expositores.

Uma importante presença 
teve a editora KHL Group 
(casa editorial da Construção 
Latino-Americana) na 
Bices, Exibição e Seminário 
Internacional de Máquinas 
Construtoras que acontece a 
cada dois anos em Pequim, na 
China, alternadamente com a 
Bauma China, que é realizada 
em Shangai.

A companhia editorial esteve 
presente neste importante 
evento, que aconteceu de 18 
a 21 de outubro e que reuniu 
mais de 1.200 expositores de 
30 países em uma superfície 
total de 200.000 m².

Como um dos principais 
encontros para a indústria de 
equipamentos de construção 
chinesa, a Bices se tornou 
um importante cenário para 
lançamentos de equipamentos. 
Durante sua última edição, 
em 2009, foram lançadas a 
maior escavadeira e a maior pá 
carregadeira de rodas fabricada 
na China.

Este ano a exibição também 
foi dinâmica. A Liugong 
aproveitou a ocasião e lançou 
três novos equipamentos, uma 
escavadeira sobre esteiras de 
47 toneladas (CLG945E), 
um caminhão rígido de 42 
toneladas (SGA 3722) e 
uma pá carregadeira de rodas 
(CLG899 III) de 391 kW, que 
conta com uma pá padrão de 
6,4 m³. 

Por sua vez, a Sany lançou 

a maior lança de concreto 
do mundo. O modelo, 
SY51100THB 86, montado 
sobre um caminhão de nove 
eixos, alcança uma altura 
máxima de 86 metros e 
a bomba conta com uma 
capacidade de 240 m³ por 
hora. A lança de sete estágios 
é algo novo no mercado, 
segundo a Sany.  ■

 EM DESTAQUE

Arábia Saudita 
conectará leste a oeste
O projeto abrange a 
construção de uma linha de 
950 quilômetros que unirá o 
porto oriental de Jeddah com 
Damman e Jubail na costa 
oeste.

A empresa de trens da Arábia 

Saudita, Saudi Railways 
Organisation, aprovou um 
projeto para a construção de 
uma linha de 950 quilômetros 
que unirá o porto oriental de 
Jidá com Damman e Jubail 
na costa oeste. A linha, que 
passará através da capital Riad, 
será utilizada principalmente 
para carga e tem um custo 
estimado de US$10 bilhões. 

O novo trecho da linha será 
entre Jidá e Riad, onde será 
unido à pista já existente que 
leva a Dammam e Jubail. 
A linha entre Riad e Jubail 
terá 449 quilômetros de 

comprimento, enquanto que 
a pista para Dammam medirá 
556 quilômetros. O plano foi 
considerado por alguns como 
uma “ponte terrestre”. 

Atualmente o país conta 
com outros dos grandes 
projetos ferroviários. O enlace 
Norte-Sul, um projeto de 
2.400 quilômetros, também 
focado no transporte de carga; 
e o projeto Haramain, um 
projeto de alta velocidade para 
passageiros, pensado para os 
peregrinos que circulam entre 
Jidá e as cidades santas de 
Meca e Medina. ■
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RÚSSIA O governo russo 
planeja um investimento de 
cerca de US$195 milhões 
para a construção de um 
circuito de automobilismo 
na cidade de Sochi, que será 
sede do primeiro grande 
prêmio de Fórmula 1 do país 
em 2014. A construção da 
pista consideraria um custo 
total de US$200 milhões, 
e o saldo restante virá de 
patrocínios e investidores 
privados.

Cabe recordar que no ano 
passado, o diretor comercial 
da F1, Bernie Ecclestone, 
fechou um contrato por sete 
anos (de 2014 a 2020) com 
o governador regional para 
realizar um Grande Prêmio da 
Rússia na cidade balneária de 
Mar Negro.

 EM DESTAQUE

Reino Unido prevê a 
pior queda em 30 anos
Segundo o último Prognóstico 
da Indústria da Construção, 
desde o início da recessão 
econômica em 2007, a 
atividade do setor perdeu mais 
de US$52.400 milhões.

Negativas são as perspectivas 
que apresenta o setor da 
construção no Reino Unido, 
com previsões que anunciam 
que o setor dificilmente 
crescerá antes de 2014, pelo 

CE PROPÕE PLANO DE INFRAESTRUTURA CONTINENTAL

A Comissão Europeia apresentou um plano para usar bônus europeus conjuntos que ajudem começar 
projetos de infraestrutura.

A Comissão Europeia pretende estabelecer um fundo de longo prazo de €50 bilhões (US$70,8 
bilhões) para investir em projetos de infraestrutura. Como parte do orçamento proposto para o 
período de 2014-2020, este fundo ajudaria a acelerar e fortalecer investimentos públicos e privados 
em rodovias, ferrovias, gasodutos e redes de banda larga, que poderiam ser feitos no velho continente 
nos próximos anos.

A Comissão disse que a maior parte dos fundos, cerca de €31,7 bilhões (ao redor de US$44,9 
bilhões), será destinada aos sistemas de transporte na Europa, principalmente para melhorar os 
vínculos entre os países ocidentais e orientais da União Europeia, (UE), focando em modelos ecológicos 
e sustentáveis.

O fundo inclui também outros €9,1 bilhões (US$ 12,9 bilhões) para energia, incluindo gasodutos, e 
€9,2 bilhões (US$13 bilhões) para melhorar a conexão de Internet.

Vale lembrar que, na maioria das vezes, a UE se opôs em usar o orçamento para arrecadar fundos 
de infraestrutura. Apesar disso, o presidente da CE, José Manuel Durão Barroso disse acreditar que 
os países vão se mostrar mais dispostos esta vez devido à crise 
da dívida soberana, que reduziu enormemente os empréstimos 
bancários no continente. A Comissão também restringiu os bônus 
para que sejam usados apenas em determinados projetos de 
infraestrutura.

A proposta necessita ser aprovada pelos 27 países da EU e pelo 
Parlamento Europeu.

menos é o que indica o último 
Prognóstico da Indústria da 
Construção, publicado pela 
Associação de Produtos de 
Construção desse país.

Segundo o documento, desde 
o início da recessão econômica 
em 2007, foram gastos mais de 
€37 bilhões (cerca de US$52,4 
bilhões) na atividade da 
construção.

Michael Ankers, diretor 
executivo da Associação de 
Produtos de Construção, 
afirmou que “apesar de que 
o governo se comprometeu 
em reduzir o gasto de capital 
em 20% durante os próximos 
quatro anos, a recuperação 
esperada do setor privado para 
compensar estes recortes não 
está se materializando”.

Segundo Ankers, com 
o setor comercial e de 

moradia apresentando um 
comportamento frágil, as 
últimas previsões indicam que 
a produção da construção cairá 
mais de 1% este ano, 3,6% a 
mais no ano que vem, e não 
haverá crescimento em 2013. 

“A recuperação finalmente 
chegará em 2014, e para essa 
época teremos passado pela 
pior caída do setor das últimas 
três décadas. É essencial que 
o governo faça mais para 
alcançar uma recuperação da 
economia”, garantiu.

Segundo o executivo, a pesar 
das tentativas do governo 
para apoiar a recuperação da 
habitação, o número de novas 
obras que terão início durante 
2012 alcançará o segundo 
menor nível depois de 1945. ■
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SHAW O grupo norte-
americano Shaw anunciou 
a criação de um joint 
venture entre Fabrication 
& Manufacturing Group e 
a Empresa Brasileira de 
Solda Elétrica S.A. (EBSE). 
A empresa conjunta, que 
será conhecida como EBSE 
Shaw Spool Solutions 
Fabricação de Sistemas de 
Tubulação Ltda. (ES3 do 
Brasil), fabricará sistemas 
de tubulações de aço-
carbono pré-fabricadas, 
aço inoxidável e de liga, a 
partir de duas fábricas já 
existentes, uma no estado 
de Pernambuco e outra no 
Rio de Janeiro. 

A ES3 do Brasil estará 
focada nas indústrias 
brasileiras de infraestrutura, 
geração, petroquímica, 
e petróleo e gás. O joint 
venture também vai 
introduzir a tecnologia da 
Shaw que serve para dobrar 
os tubos para a fabricação 
de spool e curvas de 
parede grossa e de grande 
diâmetro, assim como a alta 
eficiência das técnicas de 
produção e gestão para a 
fabricação de tubulações.

 EM DESTAQUE 

 EM DESTAQUE 

enquanto que a Hitachi 
investirá US$50 milhões na 
fábrica joint venture. 

O fabricante japonês 
fornecerá sua tecnologia para 
a produção local de 
escavadeiras hidráulicas, 
enquanto a John Deere 
comercializará as máquinas 
fabricadas pela empresa joint 
venture, que será conhecida 
como Deere-Hitachi Máquinas 

de Construção do Brasil e terá 
a sede instalada em Indaiatuba, 
São Paulo.

A joint venture fabricará 
escavadeiras de tamanho 
médio com peso entre 15 e 40 
toneladas, além de importar 
e vender miniescavadeiras e 
escavadeiras hidráulicas de 
menos de 100 toneladas.

Essa associação é parte 
da estratégia de entrada 
da Hitachi ao mercado 
brasileiro, onde a demanda de 
equipamentos de construção 
está crescendo rapidamente.

A construção da fábrica de 
200 mil m² está prevista para 
janeiro de 2012, mas a venda 
de unidades importadas terá 
início em abril do ano que 
vem. No entanto, a fabricação 
local começará em julho de 
2013 com uma capacidade de 
produção de cerca de 2.000 

unidades por ano.
Por outro lado, a John Deere 

também planeja construir uma 
segunda fábrica de propriedade 
exclusiva, em Indaiatuba, São 
Paulo. A construção terá início 
no final de 2013. ■

ATLAS COPCO FABRICARÁ GERADORES DE ALTA 
EFICIÊNCIA NO BRASIL
Para satisfazer a demanda de equipamentos portáteis eficientes e sustentáveis, a Atlas Copco 
apresentou uma nova geração de geradores que reduzem significativamente o impacto ambiental. Os 
geradores serão produzidos na fábrica da companhia em Tamboré, São Paulo. A nova linha de produção 
constitui um investimento de R$ 2,2 milhões (cerca de US$1,25 milhões).

Os geradores tem um quadro contra fugas. Um centro de drenagem de três pontos evita a acumulação 
de água, permitindo eliminar as bandejas de retenção. Os benefícios ambientais para os clientes são 
importantes: não precisam mais lidar com a acumulação de fluídos 
de óleo e de refrigeração, a contaminação do solo ou inclusive o 
risco provocado pelos mosquitos da dengue. 

Os novos geradores portáteis oferecem também menores níveis 
de ruídos e um aumento substancial de eficiência energética. Um 
tanque de diesel dura até 12 horas, o que é novidade no mercado 
brasileiro.

“Mais que uma série de geradores, estamos apresentando um 
novo conceito para o segmento gerador do Brasil: a produtividade 
sustentável”, garantiu Fernando Groba, gerente da linha de 
negócios da Divisão de Energia Portátil da Atlas Copco.

Os geradores serão produzidos na fabrica da 
empresa em Tamboré, São Paulo.

TEREX Mantendo-
se atualizado com a 
última tecnologia em 
comunicações, o Terex 
Cranes Newsletter agora é 
compatível com plataformas 
IPad e IPhone, além do 
formato padrão de PC. 

Com histórias de trabalho 
e fotos de clientes, 
entrevistas de membros 
da equipe, depoimentos de 
distribuidores e as últimas 
notícias da empresa, o 
Terex Cranes Newsletter é 
distribuído trimestralmente 
aos clientes e pessoas 
relacionadas com o setor 
de guindastes, em sete 
idiomas, ao redor do 
mundo. 

A norte-americana 
John Deere planeja 
a construção de duas 

fábricas de equipamentos 
no Brasil. Dessas, uma será 
uma aliança joint venture 
com a japonesa Hitachi, para 
a fabricação de escavadeiras 
hidráulicas. 

A John Deere informou que 
investirá em torno de US$125 
milhões em ambas as fábricas, 

John Deere e Hitachi 
se unem no Brasil

A norte-americana planeja a 
construção de duas fábricas 
de equipamento no país latino-
americano.

p ç
ilhões).
 de três pontos evita a acumulação 
s ambientais para os clientes são 
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 EM DESTAQUE 
TOWER LIGHT A 
companhia italiana, 
especializada no 
desenvolvimento, produção 
e comercialização de torres 
de iluminação móveis, 
e que tem presença no 
mundo todo por meio 
de representantes e 
distribuidores, está olhando 
com interesse especial o 
mercado latino-americano.

Dentro dos modelos 
comercializados pela 
empresa, merecem 
destaque:

 VB9-M, uma torre de 
iluminação compacta e 
sólida. A característica mais 
importante deste produto 
é o fato de ser ecológico, 
consumindo apenas 0,5 l/h 
de combustível, o que leva a 
uma economia de 75% em 
comparação com uma torre 
de iluminação tradicional.

VT8 é uma torre vertical e 
conta com quatro lâmpadas 
de iodeto metálico de 1.000 
W e um gerador de 9 kVa. 
A VT8 também tem um 
tamanho muito compacto: 
um contêiner de 40” pode 
armazenar até 14 jogos.

VT8000, produto pensado 
para o setor da mineração.

Tanto a VB9-M como a 
VT8 podem ser equipadas 
com lâmpadas LED.

Ammann testa seu 
rendimento na altura 
Um desafio importante é o 
que estão enfrentando os rolos 
compactadores Ammann ASC 
100 no Peru. Os equipamentos 
estão compactando uma nova 
estrada entre as cidades de 
Conococha, Chiquian e Aquia, 
no noroeste do país, a mais de 
4.000 metros acima do nível 
do mar. 

Mario Rabines, diretor geral 
do Consórcio Cosapi, empresa 
responsável pelas obras, 
afirmou que um dos principais 
desafios para os equipamentos 
compactadores ao trabalhar 
a alturas inusuais, é o ajuste 
dos sistemas de injeção e a 
regulação do fluxo das bombas 
hidráulicas para a transmissão. 
“neste caso, os ajustes feitos 
nos Ammann ASC 100 foram 
mínimos, apesar de estar a 

grandes alturas. Não houve 
nenhum inconveniente para 
ligar as máquinas, nem na 
compactação”, garantiu o 
executivo. 

Para a Ammann, o mercado 
peruano mostra um grande 

VT8 podem ser equipadas 
com lâmpadas LED.

A área de construção está a 4.025 metros 
sobre o nível do mar, nos Andes peruanos.

potencial principalmente 
impulsionado pela enorme 
necessidade de expandir sua 
infraestrutura viária. Da mesma 
forma, o país está investindo 
com força em diversos projetos 
de mineração e energia.  ■

MPE Group expande sua 
presença na América Latina 
A companhia mexicana MPE 
Group, que no começo deste 
ano assumiu a representação 
exclusiva da norte-americana 
Lift Systems para os países 
de língua hispânica (México, 
América Central, América do 
Sul -exceto Brasil- e Espanha), 
está ampliando sua presença 
na região e recentemente 
fechou um acordo para contar 
com a representação direta 

no Chile e Peru, “com isso, 
a MPE Group terá presença 
local nesses países e a ideia é 
que, em médio prazo, também 
contemos com equipamentos 
de locação e venda para 
satisfazer o mercado”, explica 
Álvaro Rodríguez, presidente 
do grupo mexicano.

A MPE Group comercializa 
toda a linha de Lift Systems e 
Riggers, incluindo os sistemas 

gantry e os equipamentos 
móveis. Segundo comenta 
o executivo, a empresa já 
comercializou uma variedade 
de equipamentos: “para 
um cliente do Chile que 
proporciona serviço à 
indústria da mineração (e 
que seria quem tomaria a 
representação da MPE Group 
no Chile e no Peru), um 
equipamento 4240 de 240 
toneladas de capacidade; e 
dois 48A de 800 toneladas 
de capacidade, um para 
um cliente do Equador que 
se dedica à montagem de 
máquinas, e outro para um 
cliente do México que se 
dedica a instalar equipamentos 
e máquinas para a indústria da 
cerveja”. ■
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A indústria da construção 
mexicana começa a se reativar e 
já registra cifras positivas após 

as fortes quedas, fruto da crise fi nanceira 
internacional. Segundo dados fornecidos 
pela Câmara Mexicana da Indústria da 
Construção (CMIC), durante o período 
de janeiro a agosto de 2011, a atividade 
registrou um crescimento de 4,3%, 
tornando-se a terceira atividade econômica 
com melhor desempenho dentro do setor 
industrial, apenas atrás das manufaturas 
(5,7%) e da indústria elétrica (7,1%).

“Mantemos a previsão de crescimento 
para a indústria da construção de 4,2% para 
2011. No entanto, devido a uma previsível 
desaceleração da atividade econômica 
nacional para o próximo ano, esperamos 
que a construção reduza ligeiramente seu 
crescimento a 3,8% em 2012”, informou 
José Eduardo Correa Abreu, presidente 
nacional da CMIC.

INVESTIMENTO 
No final do primeiro semestre de 2011, 
a situação mundial reflete um crescente 
temor pela instabilidade financeira de vários 
países e segundo o líder da associação, 
“os acontecimentos externos atingirão o 
crescimento do México e a geração de 
empregos, no entanto, isso vai acontecer 
dentro de um limite e em termos gerais a 
perspectiva da economia seria manter um 
crescimento moderado”.

Existem diversos riscos sobre o cenário 
de crescimento econômico, o maior está 

A caminho da 
reativação

INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE ESCRITÓRIOS

O México é um exemplo em termos de 
infraestrutura esportiva e escritórios. O 
destaque fica por conta de dois projetos: 
o Estádio Omnilife e a Torre Corporativa 
HSBC. 
ESTÁDIO OMNILIFE: O conceito formal, 
gerado pelo Studio Massaud / Pouzet de 
Paris terminou com a proposta de um corpo 

cônico coberto por grama que envolve a estrutura do estádio, que, por sua vez, se parece 
a uma montanha ou vulcão, que apresenta na parte de cima uma cobertura elíptica em 
cima das arquibancadas, simulando uma nuvem que flutua sobre o vulcão.

O escritório de arquitetura VFO adotou essas ideias e as levou a conceitos arquitetônicos 
e de engenharia que pudessem ser materializados. Também foram incluídos conceitos de 
sustentabilidade como a redução do impacto ambiental causado pelo edifício, por meio da 
diminuição de painéis de concreto, utilização de cores e materiais na fachada que evitem 
criar uma ilha de calor que pudesse aumentar a geração de gases de efeito estufa. Com o 
mesmo objetivo de diminuição do impacto ambiental, a água tanto captada como servida, 
utilizada para os serviços sanitários, de jardinagem e manutenção, é tratada e canalizada 
para um tanque no interior do prédio. A empresa ICA construiu o recinto esportivo entre 
os anos 2007 a 2010. 
TORRE HSBC: Constitui um ícone de sustentabilidade sendo o primeiro com Certificação 
Gold Leed, não apenas no país, mas na América Latina. A Torre HSBC está localizada no 
bulevar Paseo de la Reforma e possui 
dois andares reservados para funções 
executivas, além de um jardim de inverno 
com pé direito duplo onde os clientes 
podem se relaxar em um espaço grande e 
confortável.

A torre utiliza 55% menos água com 
ajuda de um green roof que reduz os 
dejetos de água de chuva com filtros para 
remover os contaminantes e uma usina de 
tratamento de águas servidas no lugar. 

Durante o primeiro semestre de 2011, o 

investimento privado destinado à construção no 

México teve um acréscimo real de 13,8% em 

relação ao registrado no mesmo período do ano 

anterior. Reportagem de Cristián Peters.
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construção mexicana, que está vinculada 
ao mercado interno, caso fosse afetada, 
seria apenas de maneira indireta e com um 
pouco de atraso. “Pelo menos em 2011, 
teremos uma variação positiva na indústria 
da construção”, complementa Correa. 
Assim, os indicadores gerais da atividade 
econômica do setor continuarão mostrando 
variações positivas, apesar de que à taxas 
moderadas.

Durante o primeiro semestre de 2011, 
“o investimento privado destinado à 
construção, teve um incremento real de 
13,8% em relação à registrada no mesmo 
período do ano anterior. No entanto, no 
período, o investimento público do setor da 
construção decresceu 20,8% com relação 
ao mesmo período de 2010. Ao contrário, 
o investimento estrangeiro na indústria 
registrou um ganho de US$626,4 milhões, 
uma forte melhoria em relação aos US$131 
milhões observados durante o mesmo 
período de 2010”, destaca o executivo. 

CONSTRUÇÃO EM CIFRAS
Apesar da queda registrada pelo 
investimento estatal durante a primeira 
metade de 2011 na indústria da construção, 
sua reativação continua sendo levada pelas 
obras do setor público, no entanto, as obras 

relacionado com um menor crescimento 
dos Estados Unidos, o que teria 
consequências diretas sobre o México, cuja 
atividade manufatureira está diretamente 
ligada com o setor industrial norte-
americano. No entanto, a indústria da 

impulsionadas pelo investimento privado 
voltam a crescer moderadamente, apesar 
dos claros sinais de recuperação.

Segundo o Instituto Nacional de 
Estatística e Geografia (INEGI), de janeiro 
a julho de 2011, a construção de obras 
de engenharia civil pesada, que de certa 
maneira impulsiona os investimentos do 
setor público, cresceu a uma taxa anual 
de 4,2%. A edificação, por sua vez, que 
depende principalmente das atividades do 
setor privado, registrou uma média de 
crescimento de 3,9% ao ano.

As cifras mostram que a crise teve um forte 
impacto sobre a obra privada; no entanto, 
os números mais recentes indicam que a 
mesma foi reativada, apesar de certo atraso 
com relação à obra pública. Dessa maneira, 
“e de acordo com as cifras do índice 
da atividade da construção que elabora 
o INEGI, durante o período janeiro-
agosto de 2010, a indústria da construção 
registrou uma variação negativa (-2,2%). 
No entanto, a situação foi revertida e, no 
período entre janeiro-agosto de 2011, a 
indústria acumulou um crescimento de 
4,3%”, afirma o presidente da CMIC.

Um exemplo claro desse crescimento é 
a ICA, a maior empresa de construção do 
México, que conta com uma diversificada 
carteira com projetos de construção civil e 
industrial, a administração de 13 aeroportos 
no interior do país do grupo OMA, a 
concessão de estradas em longo prazo e uma 
filial de construção residencial.

“Em 2010 alcançamos lucros de 
US$34,9 bilhões de pesos mexicanos 
(aproximadamente US$2,6 bilhões) o que 
representa um acréscimo de 13,3% em 
comparação com 2009”, indica o engenheiro 
Rubén López Barrera, vice-presidente de 
Assuntos Internacionais da ICA.

E não para por aí. Já no primeiro 
semestre de 2011, as contratações somam 
$41,8 bilhões de pesos mexicanos 
(US$3,1 bilhões), dos quais $5 bilhões 
(US$374 milhões) correspondem à novas 
contratações e atualizações para o segundo 
trimestre de 2011, onde ganham destaque, >

A Hidrelétrica El Cajón, localizada no estado 
de Nayarit, tem uma cortina de enrocamento 
com face de concreto, cuja altura máxima 
sobre o leito é de 188 metros.

A estrada México-Tuxpan, inclui a 
construção da Ponte San Marcos no 
estado de Puebla, uma das estruturas 
mais importantes a nível nacional, com um 
comprimento de 850 metros e uma altura 
máxima de 225 metros.
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OBRAS DE INFRAESTRUTURA
No país asteca são diversas as obras que 
estão em fase de execução ou terminadas, a 
seguir uma mostra da infraestrutura que é 
desenvolvida no país:
TÚNEL EMISSOR ORIENTE: A ICA contribui 
para melhorar a qualidade de vida de 
mais de 15 milhões de habitantes na zona 
oriente do Valle do México, por meio 
da construção do Túnel Emissor Oriente 
(TEO). Essa obra, de 62 quilômetros de 
extensão, considerada como o maior túnel 
de águas residuais do mundo, foi planejada 
com a finalidade de prevenir inundações 
e dobrar a capacidade de drenagem da 
Cidade do México durante a temporada 
de chuvas. Funcionará como alternativa 
de drenagem ao emissor central, já que 

sua construção permitirá realizar trabalhos 
de manutenção necessários em ambos os 
túneis para uma adequada operação do 
sistema e utilizar os mesmos como desague 
de água em temporada de chuva, tendo 
assim um controle adequado da drenagem 
da cidade.
PROJETO HIDRELÉTRICO EL CAJÓN: Entre 2003 
e 2007, a ICA construiu a Hidrelétrica El 
Cajón, com uma potência instalada de 750 
MW e uma capacidade de armazenamento 
de 2,4 bilhões de m³ de água. O projeto, 
localizado no estado de Nayarit, tem 
uma cortina de enrocamento com face de 
concreto, cuja altura máxima sobre o leito 
é de 188 metros. Apresenta uma casa de 

na construção civil, o túnel interceptor 
Norte Rio Medelín e o Distribuidor Viário 
de Puebla, enquanto a construção industrial 
destaca o projeto de Altos Hornos de 
México (AHMSA) e o Terminal Dos Bocas 
Tabasco.

Desta maneira, a ICA mantém a tendência 
de crescimento e melhora operacional 
registrada desde o início do ano. Os 
aspectos destacados são “um acréscimo nos 
lucros de 10% durante o segundo trimestre 
de 2011 e de 15% na primeira metade do 
ano, impulsionado pelo avanço da obra 
dos projetos de grande escala no segmento 
de construção e por lucros dos projetos de 
grande escala no segmento de concessões. 
Assim como um crescimento, no segundo 
trimestre de 2011, no lucro operacional e O 
EBITDA (Lucro antes de Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização) de 36% e 
31%, respectivamente. Durante o primeiro 
semestre de 2011, o crescimento nos lucros 
operacionais e no EBITDA com relação ao 
mesmo período de 2010 foi de 30% e 29%, 
respectivamente”, indica Lopez.

LAGOAS ARTIFICIAIS

Com um total de oito projetos com águas cristalinas e de construção imediata, a 
empresa chilena Crystal Lagoons concretizou sua entrada ao mercado mexicano em 
parceria com o prestigioso Consórcio Ara, um dos principais incorporadores astecas de 
casas para a classe média e média baixa.

A empresa chilena, que exporta seu inovador conceito para todo o mundo, anunciou um 
investimento de US$2 bilhões, que em uma primeira etapa incluirá oito projetos para 
57.000 casas nos estados de México, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Morelos, 
Guerrero e Quintana Roo. 

Os complexos habitacionais contarão com lagoas de águas cristalinas de seis hectares, 
superando o tamanho do conhecido 
lago Chapultepec na Cidade do México. 
A primeira lagoa, que começará a ser 
construída, será a do projeto Altavela, 
em Nayarit, que será entregue em janeiro 
de 2012.

A Crystal Lagoons e a Ara têm planos 
para desenvolver uma segunda etapa de 
projetos com lagoa cristalina em Baixa 
California, Michoacán, Puebla, Hidalgo e o 
Distrito Federal. “Para a Crystal Lagoons 
é um orgulho fazer parte de vários 
projetos que farão história no México ao 
melhorar a qualidade de vida de milhares 
de pessoas, permitindo algo imprevisível 
para qualquer cidadão: poder ter vida de 
praia na porta de casa”, afirmou Eduardo 
Klein, gerente comercial da companhia.

O Túnel Emissor Oriente está localizado 
sobre a região da bacia hidrográfica 

do Rio Necaxa, área naturalmente 
protegida dentro de uma zona de alta 
complexidade  geológica e com clima 

extremamente chuvoso.
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máquinas subterrânea com duas unidades 
de 375 MW cada uma e uma represa de 
3.982 hectares. 
PROJETO HIDRELÉTRICO LA YESCA: 
Atualmente, a ICA constrói (em conjunto 
com companhias como a Promotora e 
Inversora Adisa, a Peninsular Compañía 
Constructora y Construtoría de Proyetos 
Hidrelétricos) o projeto hidrelétrico La 
Yesca sobre o rio Santiago, a 105 km ao 
noroeste da Cidade de Guadalajara e a 22 
km do povoado de Hostotipaquillo, Jalisco, 
no limite entre os estados de Nayarit e 
Jalisco. La Yesca será a segunda Hidrelétrica 
mais alta do mundo. Aproveitando o leito 
do rio Santiago, armazenará o suficiente 
para gerar 375 MW de energia elétrica por 
meio de duas unidades turbo-geradoras, 
cada uma de potência instalada para um 
total de geração média de 1.210 GW por 
ano. 
RODOVIA MÉXICO-TUXPAN NUEVO NECAXA-
TIHUATLÁN: A rota México-Tuxpan será 
o caminho mais curto entre a Cidade do 
México e a Costa do Golfo do México, 
que inclui o sub trecho Nueva Necaxa até 
Ávila Camacho na Serra Norte do Estado 
de Puebla, e que a ICA constrói com uma 

extensão de 38.257 metros. Esse projeto 
rodoviário está localizado na região da 
Bacia Hidrográfica do Rio Necaxa, área 
naturalmente protegida dentro de uma 
zona de alta complexidade geológica e com 
clima extremamente chuvoso. O projeto 

inclui a construção da Ponte San Marcos 
no estado de Puebla, uma das estruturas 
mais importantes a nível nacional, com um 
comprimento de 850 metros e uma altura 
máxima de 225 metros e uma largura de 
19 m. 
  A estrutura passa por uma zona de difícil 
acesso e está sendo construída em curva. 
Será a segunda ponte mais alta do mundo. 
LINHA 12 DO METRÔ: A ICA também 
constrói a Linha 12 do Metrô da Cidade do 
México, um dos projetos mais importantes 
dos últimos anos com relação ao transporte 
público do país, que contará com 20 
estações ao sul da cidade com direção 
predominante leste-oeste e uma extensão 
de 25 km. O tipo de construção inclui 
trechos superficiais, elevados e partes 
subterrâneas, onde está sendo utilizada uma 
tuneladora (ou tatuzão) com escudo EBPS, 
considerada a segunda maior do mundo 
e a primeira na América Latina com 10,2 
metros de diâmetro, por meio do sistema 
de subescavação.

Com a construção dessa nova rede, será 
coberta uma demanda estimada de 367 mil 
passageiros por dia em dias de trabalho, 
fato que fará com que a linha 12 ocupe 
o quarto lugar em termos de uso na Rede 
de Transporte Coletivo Metrô. Estima-se 
que poderia chegar a transportar 450 mil 
passageiros com a organização do transporte 
coletivo e a redistribuição de viagens locais 
e regionais. ■

No oriente do Vale do México, a 
construção deste túnel de 62 quilômetros 
de comprimento, considerado o maior 
túnel de águas residuais do mundo, terá a 
finalidade de prever inundações e dobrar 
a capacidade de drenagem da Cidade do 
México durante a temporada de chuvas.

COMPORTAMENTO DO PIB DA CONSTRUÇÃO
2010-2011  VARIAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

 MÊS / ESTIMATIVA VARIAÇÃO MENSAL 2011 VARIAÇÃO ACUMULADA 
Janeiro 9,0 9,0 
Fevereiro  4,2 6,6 
Março  1,8 5,0 
Abril 2,0 4,3 
Maio 3,7 4,1 
Junho 4,6 4,1 
Julho  4,1 4,1 
Agosto  5,0 4,3 
Setembro *  4,6 4,2 
Outubro *  4,0 4,3 
Novembro * 3,8 4,2 
Dezembro * 3,2 4,2 

 ANUAL * 4,2  
* Estimativa de 12 de outubro de 2011

Fonte: Estimativa da Gerência de Economia e Financiamento CMIC 

Agosto  5,0 4,3 
Setembro *  4,6 4,2 
Outubro *  4,0 4,3 
Novembro * 3,8 4,2 
Dezembro * 3,2 4,2 
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GASTO EM CONSTRUÇÃO MILHÕES (DÓLARES DE 2005)

econômicos com seus vizinhos latino-
americanos, especialmente o Brasil.

 
PLANO NACIONAL
Em 2007, o governo mexicano introduziu 
o Programa Nacional de Infraestrutura, que 
dentro de um prazo de cinco anos, ajudaria 
a alcançar metas de longo prazo para o 
crescimento e a competitividade da nação. 
O plano considera metas ambiciosas para o 
sistema de transporte, saúde pública e o setor 
energético, entre outros setores .

O plano de transporte, por exemplo, inclui 
objetivos e estratégias para modernizar e 
ampliar sua rede de rodovias, com ênfase em 
facilitar o fluxo de veículos e a segurança, 
expandir e melhorar a capacidade do sistema 
de ferrovias, incluindo um sistema de trens 
para a área da Cidade do México; desenvolver 
e ampliar os portos como parte de um sistema 
integrado de transporte; e desenvolver um 
sistema de modernos aeroportos regionais 
para facilitar o crescimento do turismo e o 
tráfego de carga aérea.

No entanto, as metas do plano de 
infraestrutura de saúde pública incluem a 
expansão de água potável e rede de esgoto. 
O objetivo é ter cobertura de água potável 

Investindo no futuro
O setor da construção foi, principalmente, levado 

pelos investimentos em infraestrutura. Reportagem 

de Karen Blanford. 

para 92% da população, rede de esgoto para 
88% e incrementar o tratamento de águas 
residuais a 60% do total de água captada.

No campo energético, a estratégia do 
governo tem sido melhorar a infraestrutura 
de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica. Além disso, os planos do 
governo incluem a exploração de águas 
profundas para gás e petróleo.

O Programa Nacional de Infraestrutura 
teve um impacto significativo no gasto em 
construção no México. Como é possível ver 
no gráfico, o investimento em infraestrutura 
tem crescido significativamente desde 
o momento que o plano foi anunciado. 
Em 2008, o aumento foi de 15%. Da 
mesma forma, em 2009, enquanto a recessão 
golpeava a economia mexicana, o gasto em 
infraestrutura aumentou quase 4%. Por sua 
vez, a construção total do país diminuiu 
8%. Atualmente o gasto está começando a 
se estabilizar e espera-se uma alta em 2012.

Como resultado do Programa Nacional 
de Infraestrutura, o gasto em infraestrutura 
se tornou uma parte muito significativa 
do setor da construção. Enquanto a 
infraestrutura representou apenas 22% da 
construção total do México em 2000, sua 
participação hoje aumentou mais de 36%. 
Além disso, as melhorias no programa vão 
servir para impulsionar a economia e atrair 
mais indústrias, permitindo ao país competir 
com melhores condições na economia 
global.   ■

150

120

90

60

30

0
20031999 2001 2005 2007 2009 2011 2013 2015

O México, país com uma população 
de 113,4 milhões de habitantes e 
um território de 1,9 milhões de 

quilômetros quadrados, apesar de ser parte do 
continente norte-americano, está vinculado 
principalmente com a América Central e 
América do Sul, como compondo a América 
Latina. É um país, em sua maioria, urbanizado, 
com mais de 76% de seus habitantes vivendo 
em cidades. 

A economia do país alcança os US$1,2 
bilhões, estando entre as principais 15 do 
mundo e sendo a segunda da América 
Latina, atrás do Brasil. Não obstante, a 
economia mexicana foi especialmente 
atingida pela recessão mundial de 2009 e 
seu PIB caiu 6,1%, a maior queda de todos 
os países da região.

A economia do país asteca está ligada 
diretamente ao vizinho do norte, os EUA. 
Ambas as nações mantém uma sólida relação 
comercial. Quase três quartos das exportações 
do México têm os Estados Unidos como 
destino, enquanto quase dois terços de suas 
importações são provenientes desse país. 
Pensando em reduzir sua dependência o país 
tenta diversificar suas relações comerciais 
internacionais, tentando ampliar os vínculos 

Fuente / IHS Global Insight■ Residencial   ■ Estruturas   ■ Infraestrutura

SOBRE 
GLOBAL INSIGHT

Reconhecida como uma das mais 
confiáveis empresas de projeções no 
mundo, a IHS Global Insight tem mais de 
3.800 clientes nos setores industriais, 
financeiros e governamentais. A empresa 
conta com 600 funcionários e possui 23 
sucursais em 13 países.
■ Para mais informações visite 
www.globalinsight.com
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No dia 7 de novembro assumiu formalmente a presidência 

da Federação Interamericana da Indústria da Construção 

(FIIC) o engenheiro panamenho Manuel Vallarino. 

Reportagem de Cristián Peters. 

PRÊMIO

Até 15 de fevereiro de 2012, as 
diversas empresas afiliadas às Câmaras 
da Construção que compõem a FIIC 
poderão se candidatar ao Prêmio 
Latino-Americano de Responsabilidade 
Social Empresarial FIIC.

O objetivo geral dessa premiação é 
difundir e promover o tema da RSE 
entre as construtoras da região e 
destacar quem tenha implantado com 
sucesso normas relativas a esse 
conceito, que gerem efeitos positivos 
na sociedade, na economia ou no meio 
ambiente.

A cerimônia de premiação será 
realizada no dia 4 de outubro de 2012 
em Lima, no Peru, durante o Congresso 
Bienal da FIIC.

América do Norte e do Sul.
Com tantas atividades e uma agenda 

apertada, o novo dirigente da FIIC está 
preparando as diretrizes para seu mandato. 
Sobre isso e muito mais conversou com a 
Construção Latino-Americana.

 
Quais são as principais preocupações da 
FIIC?
A FIIC se dedica a toda a América 
Latina, do México até a Argentina e o 
Chile, considerando também o Caribe. 
Entre as principais áreas de trabalho da 
Federação estão quatro comissões dedicadas 
à Responsabilidade Social Empresarial 
(SER), Construção Sustentável, Moradia 
e Desenvolvimento Urbano e Serviços 
Tecnológicos. Tenho interesse em manter 
essas comissões, mas realizando algumas 
variações.

Por exemplo, o segmento Moradia e 
Desenvolvimento Urbano abrange um 
espectro muito amplo e gostaria dividi-
lo em dois. Uma área preocupada 
especificamente com o desenvolvimento 
de uma moradia digna, sustentável e a 
preços razoáveis, para que sejam tratados os 
temas tecnológicos que permitem melhorar 
a qualidade de vida e outra que estude o 
desenvolvimento urbano que é ainda mais 
complicado de alcançar, porque cada país 
tem suas próprias e diversas concepções 
e experiências nessa matéria, o que seria 
importante compartilhar com o resto.

  
O que torna o desenvolvimento urbano algo 
tão complicado?
Esse tema é complexo já que tem a ver com o 
planejamento da infraestrutura de cada país. 
Por exemplo, os países da América Latina 
tem tendência a uma moradia unifamiliar 
utilizando extensos terrenos, mais seria 
uma boa opção estudar os edifícios de 

quatro ou cinco andares, o que permitiria 
aos governos economizar em custos de 
construção, transferindo essa economia às 
escolas, aquedutos, eletricidade, etc.

Muitas incorporadoras estão contra 
edifícios de 40 a 60 andares, mas um 
edifício alto pode salvar entre 15 e 20 
hectares de terreno.

 
A FIIC está dando muita atenção à RSE...
Nesse conceito estão polos opostos: os que 
creem nele e os que não.

Para mim, as empresas são tão boas 
como seus trabalhadores e, por isso, é tão 
importante a capacitação de pessoal. Se os 
funcionários não crescem, a empresa não 
cresce. Há uma necessidade mútua entre 
trabalhador e empresário.

Cabe destacar que a Federação está hoje 
divulgando o Prêmio Latino-Americano de 
Responsabilidade Social Empresarial FIIC 
(ver box).

E sobre a Construção Sustentável?
Os governos devem colocar mais atenção 
no setor da construção, que é o motor de 

D urante a 65ª Reunião de 
Conselho Diretivo da Federação 
Interamericana da Indústria da 

Construção (FIIC), realizada na Cidade do 
Panamá no dia 15 de setembro, foi eleito 
como novo presidente da organização o 
engenheiro panamenho Manuel Vallarino. 
O executivo, que se desempenhou 
anteriormente como presidente da Câmara 
Panamenha da Construção (Capac); 
presidente da Organização Regional de 
Câmeras de Construção da América 
Central e do Caribe (ORDECCCAC, 
por sua sigla em espanhol) e presidente da 
Confederação de Associações Internacionais 
de Empreiteiros (CICA, por sua sigla em 
espanhol), assumiu ofi cialmente essa nova 
responsabilidade no dia 7 de novembro 
passado em uma cerimônia efetuada em 
Lima, no Peru, e manterá o cargo até 
outubro de 2013.

A vitória de Vallarino é reflexo de uma 
liderança de destaque e o compromisso 
permanente com a indústria. Cabe destacar 
que o profissional em sua atividade 
privada é presidente da empresa Equipos y 
Maquinarias Panedi S.A.; Equipos y Ventas 
Panedi e de Nox-Crete Latin America S.A., 
além de ser diretor de diversas empresas na 

Assume o novo presidente 
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ALIANÇA 

A Federação Interamericana da Indústria 
da Construção e a revista Construção 
Latino-Americana (CLA) recentemente 
fecharam um trabalho em conjunto 
para poder comunicar e fortalecer a 
presença de ambas nas entidades na 
região.

Essa parceria pretende ser uma 
aliança estratégica, que permita à FIIC 
promover afiliações, eventos, estudos 
e manter informados aos membros da 
mesma a respeito dos principais temas 
que atingem a indústria. 

toda a economia. Nenhuma outra indústria 
gera tanto emprego como a construção, 
nem tem o mesmo efeito multiplicador. 
Inclusive, por cada milhão investido em 
construção, a economia sente um impacto 
de sete milhões.

Entre os países que sentiram os efeitos 
do impacto estão Panamá, Uruguai e Peru. 
Todo presidente compreende a importância 
do apoio à indústria da construção.

 
Qual é o papel da FIIC nesses casos?
São as diversas Câmaras da Federação que 
discutem com seus respectivos governos, nós 
em alguns casos podemos ser conciliadores, 
mediadores.

Nossa proposta é fornecer informações, 
criar discussões técnicas, além de procurar 
e canalizar financiamentos para projetos de 
infraestrutura e habitação. Nesse sentido 
tratamos de estabelecer estratégias com 
entidades internacionais como o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, 
o Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional, entre outros.

Quais são os futuros desafios previstos?
O maior desafio para os países da região 
está na sua infraestrutura. Para que um país 
seja competitivo deve contar com estradas, 
energia, água, etc. E se os países não se 
interessam nesses aspectos, não cresceriam 
na velocidade que precisam.

A preocupação pela infraestrutura, não 
gera apenas emprego momentaneamente, 
mas também potencializa as fábricas já 
existentes, que podem começar a competir 
de uma maneira global. Ao alcançar mais 
desenvolvimento há uma produção maior, 
mais exportação e mais competitividade. 
Quando se trabalha com uma economia 
forte e leis que ajudam as pessoas de 
menores recursos, são obtidos grandes 
avanços.

O Panamá é um claro exemplo disso. 
Durante os primeiros 15 anos não se pagam 
juros por uma moradia social de US$40 
mil, apenas se deve amortizar o capital. ■  

e da FIIC

Uma das principais preocupações 
do executivo está ligada à moradia 
social. O objetivo é poder conseguir o 
desenvolvimento de uma moradia digna, 
sustentável e a preços razoáveis.

Manuel Vallarino 
se desempenhou, 
anteriormente, 
como presidente da 
Câmara Panamenha 
da Construção; da 
Organização Regional de 
Câmaras de Construção 
da América Central e do 
Caribe e da Confederação 
de Associações 
Internacionais de 
Empreiteiros.
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EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DO PIB 2011 
(VARIAÇÃO REAL % ANUAL)

US$ 5,6 bilhões para a construção de 
seis aeroportos e 14 projetos de estradas. 
O Paraguai conta com um programa 
de US$4 bilhões para o período 2008-
2013. Desse montante, US$1,5 bilhões 
correspondem a infraestrutura viária 
e US$500 milhões a modernização de 
aeroportos, desenvolvimento de hidrovias 
e modernização de portos e rede ferroviária.

O Brasil, grande motor da economia 
latino-americana, tem uma pasta de US$57 
bilhões como parte do segundo pacote do 
Programa de Aceleração do Crescimento.    

Segundo o informe, para alcançar uma 
maior competitividade na qualidade de 
infraestrutura, é necessário contar com 
normas que incentivem o desenvolvimento 
da mesma. “Também se deve dar uma 
adequada coordenação interinstitucional 
que gere os mecanismos que ajudem a 
simplificar e agilizar as autorizações e os 
trâmites necessários para a realização dos 
projetos de infraestrutura”.

O documento da CMIC adverte que a 
velocidade de recuperação da economia 
nesta região “depende de diversos fatores 
positivos, como o crescimento com 
dinamismo, os níveis de remessas e o 
potencial do setor da construção, além 
de fatores negativos, como a situação 
econômica dos países desenvolvidos, o risco 
de superaquecimento, o desemprego juvenil 
e o aumento de preços das matérias primas”.

PANORAMA FIIC
O estudo da FIIC destaca que a região 
aparece com fundamentos econômicos 
sólidos e que, nos últimos tempos, tem 
se fortalecido devido aos altos preços das 
matérias primas vendidas nos mercados 
internacionais e fortes entradas de capitais 
estrangeiros. Inclusive, o investimento 
estrangeiro direto (IED) nos países da FIIC 
durante 2010 foi de US$89,7 bilhões, 
13,6% a mais que o montante registrado 
em 2009. Desse valor, 44,6% foi destinado 
ao Brasil, em segundo lugar está o México, 
que absorveu 23,7%, Peru ficou com 8,6% 
e Chile com 7,7%.

A respeito do investimento estrangeiro 
direto na América do Sul, o mesmo estudo 

Com expectativas 
Segundo uma análise da Câmara Mexicana da Indústria 

da Construção, o crescimento econômico para os países 

membros da Federação Interamericana da Indústria da 

Construção em 2011 representará uma média de 4,6%. 

Reportagem de Cristián Peters. 

da Construção (CMIC), além dos fatores 
mencionados anteriormente, “os diferentes 
modelos de associação público-privada 
que tem sido testados e aperfeiçoados 
desde a década dos noventa, continuarão 
florescendo e aumentarão o interesse tanto 
de construtoras como de investidores”.

De acordo com o estudo, divulgado 
em setembro, “outra tendência será o 
financiamento dos grandes projetos de 
infraestrutura mediante o uso do capital 
economizado em fundos de pensão e 
outras fontes de capital que não foram 
utilizados antes. Apesar disso, a ideia de que 
a infraestrutura é uma ferramenta de luta 
contra a pobreza representa um incentivo 
adicional para os governos da região”.

O Chile conta com uma ampla pasta de 
projetos que segundo a CMIC alcança os 
US$11,7 bilhões para o período 2010-
2014. Por sua vez, o Peru destinará 

E ste ano parece muito promissor 
para o setor da construção e de 
infraestrutura na América Latina, 

o que tem mostrado importantes oscilações, 
especialmente, graças ao crescimento 
econômico, o incremento do comércio e, 
no caso do Brasil, às obras necessárias para 
o Mundial 2014 e os Jogos Olímpicos de 
2016.

A região tem resistido relativamente bem 
à crise financeira mundial e seu crescimento 
econômico tem sido superior ao resto do 
mundo, pelo que se espera que os resultados 
deste ano mantenham essa tendência. 

Segundo o relatório “Evolução da 
Economia nos Países Membros da 
Federação Interamericana da Indústria 
da Construção (FIIC) 2010-2011”, 
elaborado pela Gerência de Economia e 
Financiamento que pertence a Direção 
Técnica da Câmara Mexicana da Indústria 

Fonte: Gerência de Economia e Financiamento, CMIC. 
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Caribe, os investimentos continuaram 
chegando para manufaturas (54%) e 
serviços (41%).

“A região está passando por um período 
de crescente globalização na qual o IED é 
o eixo central. Espera-se que, para 2011, 
os fluxos mantenham a mesma tendência, 
aumentando entre 15% e 25%”, prevê o 
informe.

“Apesar de que é certo que a região 
se consolide cada vez mais como um 
importante destino para os investimentos, 
a valorização das moedas e as pressões 
inflacionárias influenciam na sustentação 
da estabilidade macroeconômica”, indica a 
análise.

As perspectivas para os exportadores 
de matérias primas (Brasil, Chile, 
Colômbia, Peru e Uruguai) são, em geral, 
positivas. Mesmo assim, há indícios de 
um superaquecimento e a afluência de 
capitais tem gerado tensões para a política 
econômica. Mas também existem outros 
fatores, como a queda na demanda chinesa 

indica um aumento de 56%, sendo também 
o Brasil o maior receptor, alcançando um 
novo recorde histórico com US$36,9 
bilhões (em 2009 recebeu US$36 bilhões). 
O Peru também marcou um recorde com 
US$7,1 bilhões. Por sua vez, o Chile 
recebeu US$6,3 bilhões, e a Colômbia e a 
Argentina quase US$6 bilhões cada um. O 
México aumentou 26% sendo o segundo 
receptor na região.

No entanto, o investimento estrangeiro 
direto na América Central cresceu 16%, 
liderado pelo Panamá e pela Costa Rica, que 
receberam 64% do total correspondente 
à sub-região. Apenas El Salvador manteve 
a tendência decrescente (-79%) que teve 
início em 2009. O Caribe teve uma redução 
de 18% na chegada do IED em 2010, 
sendo a República Dominicana o principal 
receptor com 42%.

Na América do Sul, os setores mais 
beneficiados com o investimento estrangeiro 
foram os recursos naturais (43%) e serviços 
(30%). No México, América Central e 

e uma alta nos preços do petróleo.

ATIVIDADE ECONÔMICA 
O PIB regional cresceu 6,1% durante 2010, 
crescimento parecido ao registrado durante 
a época de auge que foi vivida entre 2004 
e 2007 e revertendo totalmente a contração 
de 0,5% de 2009. Segundo o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), este ano 
poderia ser registrada uma desaceleração 
do crescimento regional que poderia ser 
de 5%.

De fato, se o Brasil cresceu 7,5% durante 
2010, para o presente ano espera-se um 
crescimento de 4,5%; a Argentina, que 
registrou uma alta de 9,2% no ano passado, 
prevê apenas 6% em 2011; o Peru passará 
de um crescimento de 8,8% a um 6,5%; o 
Equador de 3,6% a 3,2%; Uruguai de um 
crescimento de 8,5% em 2010 a um possível 
6,7% este ano; o Paraguai de 15% a 5,6% 
e finalmente o México, que apresentou um 
crescimento de sua economia de 5,4% no 
ano passado, passaria para 5% em 2011. >

 cada vez melhores

COMPETITIVIDADE EM INFRAESTRUTURA 2011/2012
  QUALIDADE     QUALIDADE 
 POSIÇÃO EM GERAL DE QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE   FORNECIMENTO LINHAS
 INFRAESTRUTURA INFRAESTRUTURA ESTRADAS FERROVIÁRIA PORTUÁRIA AÉREA ELÉTRICO  TELEFÔNICAS
Panamá 38 55 60 45 5 15 55 80
Chile 41 32 22 82 37 35 39 62
Uruguai 49 65 65 108 41 52 35 42
Brasil 64 104 118 91 130 122 69 57
El Salvador 65 58 41 111 89 44 70 77
México 66 73 55 68 75 65 83 72
Guatemala 70 51 72 118 61 46 60 90
Argentina 81 108 96 89 94 119 96 47
Costa Rica 83 101 124 100 137 68 46 37
Colômbia 85 95 108 99 109 94 57 82
Peru 88 105 98 93 106 70 68 89
Honduras 91 89 86 116 38 73 86 98
Equador 94 91 61 90 91 83 100 84
Bolívia 104 112 106 70 121 108 89 99
República Dominicana 106 110 70 72 58 53 129 93
Nicarágua 116 118 91 103 129 82 111 109
Venezuela 117 128 113 112 136 116 127 49
Paraguai 125 137 129 121 108 140 117 107
* Estudo realizado em 142 países.

Fonte: Gerência de Economia e Financiamento, CMIC, com dados do Informe de Competitividade Mundial 2011-2012, Fórum Econômico Mundial.
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COMPETITIVIDADE NA QUALIDADE DE 
INFRAESTRUTURA 2011

Fórum Econômico Mundial (publicado em 
meados de setembro) baseado em entrevistas 
feitas a 13 mil empresários e completado 
com dados oferecidos por órgãos estatais-, 
avalia o otimismo do documento da FIIC.

A FIIC garante que estes dez anos serão 
prometedores para a América Latina e, 
inclusive, dá a entender que esta região 
pode chegar a desbancar a Ásia, que é a área 
mais dinâmica do mundo em termos de 
crescimento econômico. 

A fortaleza da América Latina está na 
estabilidade macroeconômica da maioria 
de seus Estados e na efervescência de seu 
mercado interior.

O Chile se mantém como a economia 
mais competitiva da América Latina, apesar 
de ter diminuído uma posição, ao ocupar 
agora a posição de número 31 a nível global 
(de um total de 142 países). Depois estão 
Porto Rico (35), Barbados (42), Panamá 
(49), Brasil (53) e México (58).

Por outro lado, as economias latino-
americanas que recebem a pior valorização 
com relação à competitividade econômica 
são Equador (101), Bolívia (103), Jamaica 
(107), República Dominicana (110), 
Nicarágua (115), Paraguai (122), Belize 
(123), Venezuela (124) e Haiti (141). Cuba 
não aparece. ■

Por outro lado, também há economias que 
seguirão em expansão, como, por exemplo, 
a Colômbia, que após um crescimento de 
4,1% em 2010, projeta um crescimento de 
4,6% este ano; o Chile que poderia crescer 
um 6,5% logo de ter se expandido 5,2% em 
2010; a Bolívia, no entanto, cresceu 3,8% 
em 2010 e este ano alcançaria 4,5%; similar 
à situação do Caribe, que poderá apresentar 
um crescimento de 4,2%, logo da alta de 
3,4% em 2010. Grande parte da evolução 
desta sub-região reflete o sólido desempenho 
da República Dominicana e a reconstrução 
do Haiti.  No entanto, as perspectivas dos 
países caribenhos continuam diretamente 
ligadas aos acontecimentos externos.

A Venezuela merece destaque, já que após 
uma contração de 1,4% em sua economia 
no ano passado, para este ano espera um 
crescimento de 1,8%.

 
DÉCADA LATINO-AMERICANA 
À medida que uma economia cresce, o 
investimento em infraestrutura se torna cada 
vez mais necessário para poder sustentar 
tal expansão e a América Latina, com 
certeza, continua com uma grande tarefa 
pendente nesse aspecto, mas, em geral, 
com um panorama positivo. O Informe 
de Competitividade Global 2011-2012 do 

CÂMARAS PERTENCENTES À FIIC 

Câmara Argentina da Construção  www.camarco.org.ar
Câmara Boliviana da Construção www.caboco.org.bo 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção  www.cbic.org.br
Câmara Chilena da Construção www.cchc.cl 
Câmara Colombiana da Infraestrutura  www.infraestructura.org.co
Câmara Costarriquenha da Construção www.construccion.co.cr 
Câmara da Construção de Guayaquil  www.cconstruccion.net
Câmara Salvadorenha da Indústria da Construção www.casalco.org.sv 
Câmara Guatemalteca da Construção  www.construguate.com
Câmara Hondurenha da Indústria da Construção www.chicoorg.org 
Câmara Mexicana da Indústria da Construção  www.cmic.org
Câmara Nicaraguense da Construção www.construccion.org.ni
Câmara Panamenha da Construção  www.capac.org
Câmara Paraguaia da Indústria da Construção www.capaco.org.py 
Câmara Peruana da Construção  www.capeco.org
Câmara da Construção do Uruguai www.ccu.com.uy 
Câmara Venezuelana da Construção  www.cvc.com.ve

PIB DA CONSTRUÇÃO 
(2010)
(VARIAÇÃO REAL % ANUAL)

Peru 17.4
República Dominicana 15.4
Brasil 12.3
Paraguai 10.5
Argentina 10.2
Uruguai 9.3
Bolívia 8.6
Venezuela 7.0
Panamá 6.7
Equador 4.5
Chile 3.6
Costa Rica 3.0
Colômbia  1.7
México 0.0
El Salvador -6.3
Guatemala -11.2
Nicarágua -12.5

Fonte: Gerencia de Economia e Financiamento, CMIC, 
com dados das Câmaras da Construção associadas à 
FIIC. 

Fonte: Gerência de Economia e Financiamento, CMIC, com dados do Informe 
de Competitividade Mundial 2011-2012, Fórum Econômico Mundial. * Estudo realizado em 142 países.
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comércio e escritórios, sejam muito bem-
vindos”, garante. Segundo o executivo, o 
principal motivo que atrai os compradores é 
o fato que podem se beneficiar tendo mais 
tempo e segurança para fazer o que gostam, 
já que possuem lazer e serviços “dentro” de 
suas casas.

A JHSF é uma das empresas que está 
apostando por esse tipo de projetos. Desde 
a construção do complexo de alto-padrão 
Cidade Jardim, em São Paulo, este modelo 
de empreendimento já representa 50% do 
Valor Geral de Vendas (VGV) da empresa – 
que é a soma do valor potencial de vendas 
de todas as unidades de empreendimentos 
que serão lançados.  

“O Parque Cidade Jardim envolveu 
um valor geral de vendas superior a R$ 
1,5 bilhão de reais (aproximadamente 
US$834 milhões), sendo um dos maiores 
empreendimentos imobiliários de São Paulo 
nos últimos anos”, afirma Amaral. O projeto 
(um terreno de 72.000 m², com nove torres 
residenciais, três comerciais e um shopping 
center com spa, cinema, academia e lojas) 
foi lançado em 2007 e a entrega da última 
torre comercial está prevista para 2012. 
O executivo comenta que mais de 2.000 

Evitar o tráfi co, não estar 

exposto à insegurança, 

economizar tempo, 

melhorar a qualidade de 

vida, todos motivos que 

justifi cam o sucesso dos 

complexos residenciais 

mistos no Brasil. 

Reportagem de 

Clarise Ardúz.

32

ANTIGO CONCEITO

A ideia dos complexos residenciais 
mistos não é novidade no Brasil. 
Na década de 50, foi projetado o 
Conjunto Nacional, um dos edifícios 
mais emblemáticos da famosa Avenida 
Paulista, em São Paulo, que era algo 
visionário para a época. Na extensa área 
térrea, apresenta restaurantes, cinemas 
e livrarias.   

Já nos anos 70, foi construído o 
bairro residencial Alphaville na cidade 
de Barueri, na Grande São Paulo, uma 
ideia que pretendia  facilitar a vida de 
quem teria de trabalhar nas empresas 
e fábricas que foram se instalando nas 
redondezas.

Sem sair de casa
É um fato. O estresse da vida atual, 

junto com a insegurança e a falta de 
tempo em família, condições que 

se apresentam principalmente nas grandes 
metrópoles,  fazem com que as pessoas 
procurem obter uma melhor qualidade 
de vida. Mas não sempre sair das grandes 
cidades e do caos citadino é parte da solução.

Precisamente para resolver esse problema 
é que, em muitas das cidades da América 
Latina, teve início a construção de um 
tipo de projeto que tem despertado 
grande interesse: os complexos residenciais 
mistos. Essas construções buscam reunir 
casas, escritórios, comércios e até recintos 
educacionais em uma mesma área, tudo 
para poder oferecer mais qualidade de vida. 
No Brasil, a ideia dos complexos residenciais 
mistos existe há anos, porém foi nos últimos 
tempos que se viu uma intensificação nas 
construções desse tipo, principalmente 
devido às condições de insegurança, tráfico 
caótico e a baixa qualidade de vida, que 
apresentam muitas das principais cidades 
brasileiras.

Luciano Amaral, diretor da incorporadora 
brasileira JHSF, conta que a empresa realizou 
muitos estudos e enviou seu corpo técnico 
em viagens a grandes cidades do mundo para 
estudar as tendências atuais dos complexos 
de uso misto. “As grandes metrópoles 
apresentam fatores que demandam respostas 
que aumentem a qualidade de vida das 
pessoas. O excesso de tráfico e a insegurança 
fazem com que esse tipo de projetos, que 
reúnem em um único terreno residência, 

O complexo Horto Bela Vista, em Salvador, na Bahia, estará composto por 19 torres residenciais, 
três comerciais, um hotel, um shopping center e um colégio privado.
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cada uma com projetos com características 
diferentes e procurando se diferenciar, mas 
finalmente dentro do mesmo conceito.

A construtora e incorporadora Rossi 
aproveitou um terreno de 36.000 m², onde 
antes estava uma antiga fábrica de tecidos, 
e construiu , em Porto Alegre, no sul do 
Brasil, o projeto Rossi Fiateci, que abrangerá 
três torres residenciais, uma torre comercial, 
além de um shopping com lojas. O complexo 
também estará equipado com um spa, uma 
mini ciclovia, uma quadra poliesportiva, 
piscina, lavanderia e serviço wi-fi nas áreas 
comuns, entre outros benefícios.

Por sua vez, a Cyrela decidiu apostar 
por mais tecnologia e praticidade na zona 
oeste de São Paulo. O Thera Faria Lima 
Pinheiros terá o conceito de condomínios 
independentes em duas torres sobrepostas 
(uma comercial e uma residencial) que 
contarão com um diferencial de acesso para 
uma futura loja de uma rede brasileira de 
supermercados. O projeto soma um VGV 
(Valor Geral de Vendas) de mais de 550 
milhões de reais (US$307,4 milhões), o 
que o torna o maior lançamento da Cyrela 
este ano em São Paulo.  O complexo, 
com 13.000m², oferecerá também salão 
de beleza, academia, sala para reuniões, 
piscina aquecida, lounge, quadra de squash, 
e bar, entre outros aspectos. Além disso, 
cada unidade residencial será entregue 
com a infraestrutura necessária  para 
sua automação, para que por meio de 
um único equipamento, o usuário possa 
controlar, através de Smartphones, cortinas, 
ar condicionado e acessos remotos.  ■

apartamentos como estes são comparáveis 
com outros edifícios do mesmo porte, 
podendo inclusive ser até mais econômicos 
uma vez que serviços como segurança, 
portaria e funcionários são divididos entre 
um número maior de unidades residenciais.

O sucesso do projeto Cidade Jardim foi 
tão grande, que a JHSF decidiu investir em 
outros complexos mistos, em diversas partes 
do Brasil. Em Salvador, Bahia, por exemplo, 
foi lançado recentemente o complexo Horto 
Bela Vista, que de tão grande lembra mais 
o conceito de ‘bairro planejado’. O terreno 
de 340.000 m², próximo ao centro, terá 
19 torres residenciais, três comerciais, um 
hotel, o terceiro maior shopping da Bahia, 
além de um colégio particular. A primeira 
etapa do projeto (cinco torres residenciais 
e o Shopping Bela Vista) já tem 610 
unidades vendidas e estará pronta em 2012. 
Está previsto que as obras do complexo 
estejam totalmente concluídas em 2015. O 
outro projeto da incorporadora, que está 
em andamento, é o Parque Ponta Negra, 
em Manaus, no Amazonas. Serão 84.500 
m² com um shopping center, sete torres 
residenciais e um hotel.

PROCURANDO SE DIFERENCIAR
Não somente a incoporadora JHSF está 
apostando pelos complexos residenciais 
mistos no Brasil. Importantes construtoras 
e incoporadoras, como Cyrela, Rossi, 
Brookfield, Gafisa, entre outras, também 
contam com empreendimentos similares, 

O complexo Thera Faria Lima Pinheiros, em 
São Paulo, apresentará uma torre residencial 
e uma comercial superpostas, além de um 
supermercado. 

O Parque Cidade Jardim é considerado um 
dos maiores empreendimentos imobiliários de 
São Paulo dos últimos anos.

O Rossi Fiateci, em Porto Alegre, conta com 
três torres residenciais, uma torre comercial, 
além de um shopping com lojas.

pessoas participaram da construção do 
complexo, o que conta com apartamentos 
de luxo e preços muito variados: desde R$2 
milhões (US$1,1 milhões) até 20 milhões 
de reais (US$ 11 milhões) e com unidades 
que variam de 237 m² até 1.885 m².

E o mercado está precisando deste tipo 
de projetos, pelo menos é o que garante 
Amaral. Segundo o diretor da empresa, as 
unidades residenciais do Parque Cidade 
Jardim foram vendidas em etapas, de acordo 
com o lançamento das torres. “Podemos 
dizer que em um prazo de 4 anos todas as 
unidades foram comercializadas”. Explica 
também que os custos para morar em 
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A empresa brasileira de locação A Geradora está indo 

mais além de suas origens, a locação de unidades de 

geração, e pretende se transformar em um importante 

nome no país no que se refere à locação de equipamentos 

em geral. Reportagem Murray Pollok.

características do forte crescimento de 
seus concorrentes mais conhecidos, Mills 
e Solaris, mas o grande diferencial é que 
começou, em 1989, especializada apenas 
na locação de equipamentos de energia. 
Agora, uma parte chave de sua estratégia 
de crescimento é ampliar sua oferta de 
produtos além do setor de energia, para 
assim se transformar em uma empresa de 
locação geral e ser um importante nome 
dentro do país em 2013.

AMPLIANDO SETORES
Os equipamentos de energia continuam 
sendo um terço de sua grande oferta de 
equipamentos, que supera as 9.100 unidades, 
mas também conta com um grande número 
de compressores, torres de iluminação, 
compactadores e unidades de soldagem. 
Os equipamentos de terraplenagem são em 
menor quantidade, tais como escavadeiras e 
mini carregadeiras e a frota de plataformas 
aéreas era, no começo deste ano, de pouco 
menos de 200 unidades.

O objetivo da empresa é continuar 
abrindo novas filiais – mais 10 unidades 
serão necessárias para os próximos dez anos, 
alcançando assim uma cobertura nacional 
com 28 filiais - e mais investimentos em 

produtos para novos setores.
“Agora estamos focados em geração, 

compressores, torres de iluminação e 
plataformas aéreas”, afirma Terceiro. 
“Há pouco tempo começamos com mini 
escavadeiras. Até o momento se trata de um 
mercado pequeno, mas acreditamos que vai 
crescer nos próximos anos”, acrescenta.

Entre os principais fornecedores da 
empresa estão fabricantes importantes 
como Catterpillar, Terex, Houlotte, Wacker 
Neuson, FG Wilson, Cummins, Atlas 
Copco e Stemac (produtor brasileiro de 
grupos geradores) 

Apesar de que a empresa conta com uma 
forte presença no mercado de geração, A 
Geradora continua expandindo sua oferta. 
A companhia recentemente acrescentou à 
frota cerca de 20 grupos geradores Cummins 
de 0,5 MW, 1 MW e 1,5 MW. Isso marca a 
entrada no mercado das grandes potências, 
no qual estará concorrendo com empresas 
internacionais de locação de energia, como 
a Aggreko.

U m grande efeito colateral 
do rápido crescimento da 
construção no Brasil tem sido a 

dramática expansão do setor de locação de 
equipamentos no país. Entre 2008 e 2010, 
o número de empresas dedicadas à locação 
cresceu 30% alcançando 2.400 empresas.

E não é apenas o número de empresas de 
locação que cresce, as próprias companhias 
estão ficando cada vez maiores. Um exemplo 
disso é a empresa A Geradora, com sede em 
Salvador, Bahia, cujos ingressos têm crescido 
mais de 40% ao ano nos últimos três anos 
e prevê uma alta de mais de 30% para este 
ano, alcançando US$115,6 milhões.

Além disso, seu crescimento já permitiu 
que a empresa entrasse na lista das maiores 
empresas de aluguel de equipamentos 
do mundo, IRN 100, índice registrado 
e divulgado por nossa revista irmã, 
International Rental News (IRN). É uma 
das três empresas brasileiras presentes na 
lista, junto com a Mills Rental e a Solaris.

O diretor de vendas e marketing da 
empresa A Geradora, Cândido Terceiro, 
confia no mercado e comenta à Construção 
Latino-Americana que, apesar de que este 
ano foi registrada uma ligeira desaceleração 
devido ao aumento da inflação e um 
menor ritmo de investimento do governo, 
tem certeza que os próximos anos serão 
fortes. “Continua sendo um mercado bom 
e acreditamos que o ano que vem e os 
próximos três serão melhores”, garante.

A Geradora compartilha as mesmas 

Novo rumo

A Geradora entrou em funcionamento em 
1989 como uma empresa de locação de 

unidades de geração, mas foi ampliando sua 
oferta de equipamentos de terraplenagem e 

outros produtos desse tipo. 
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NOVAS FILIAIS

O plano de expansão da empresa A 
Geradora conta com a abertura de 10 
novas filiais entre 2011 e 2013: 

2011: Cuiabá, Araucária, São Paulo 
(segunda filial), Minas Gerais
2012: Porto Alegre, Mossoró, São Paulo 
(terceira)
2013: Porto Velho, Florianópolis, Maceió

os níveis de demanda de equipamentos 
continuam sendo bons.

Apesar de que o crescimento registrado 
pela empresa A Geradora é emblemático 
a respeito do que está acontecendo no 
mercado da locação no Brasil, também 
representa uma clara imagem das futuras 
tendências da indústria na América do Sul.

Como aconteceu em outras regiões do 
mundo –Europa, Ásia e Oriente Médio-, 
quando as empresas de locação esgotam suas 
oportunidades no seu mercado de origem 
e procuram negócios em outras partes, 
as vezes seguindo seus clientes em novos 
mercados. É por isso que não surpreende 
que o executivo insinue a possibilidade de 
ir para fora do Brasil no futuro. “Temos 
clientes no Brasil que tem muitos negócios 
pela América do Sul”, afirma.

No entanto, no momento e durante 
os próximos anos, Terceiro estará focado 
no aproveitamento das oportunidades 
oferecidas pelo mercado brasileiro. E eles 
não são os únicos. ■

Certamente, um crescimento assim 
traz suas próprias consequências, que no 
mercado da locação, em geral, significa 
pressões nos preços. Inclusive, Terceiro 
informa que os mesmo caíram entre 5% e 
10% no último ano. No entanto, não parece 
muito preocupado com o fato e afirma que 

Cândido Terceiro, diretor de vendas e 
marketing da empresa A Geradora no Brasil.

Recentemente a companhia acrescentou 
algumas unidades Cummins de 
0,5/1,0/1,5 MW à sua frota.
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Presentes em quase todas as áreas da construção, as 

pás carregadeiras frontais se destacam pela grande 

versatilidade. Reportagem de Cristián Peters. 

Um amplo leque de 
opções de carga

trabalha em um ambiente de funcionamento 
severo e suas tarefas estão relacionadas 
com os contextos mais adversos, seus 
componentes devem resistir a condições 
como chuva, calor e frio. Cada marca 
possui características diferentes e presta para 
diversos serviços, por isso é importante 
saber escolher a máquina adequada para as 
diferentes condições de trabalho no qual será 
utilizado o equipamento.

EVOLUÇÃO EM POTÊNCIA E 
EFICIÊNCIA
Uma companhia com ampla experiência 
em equipamentos pesados de construção é a 
norte-americana Caterpillar, companhia que 
põe em destaque sua pá carregadeira de rodas 
938H e a carregadeira com porta-ferramenta 

integrado (Integrated Toolcarrier) IT38H. 
Ambas as máquinas possuem uma potência 
líquida de motor de 134 kW, mantendo a 
máxima potência graças a uma maior escala 
de velocidades do motor em comparação 
com modelos anteriores – 8% a mais de 
potência a 2.100 rpm.

Ambos os equipamentos possuem um 
motor C6.6 da Cat com tecnologia Acert 
para uma maior potência e redução de 
emissões. O novo motor, o sistema de 
bloqueio para os diferenciais, o sistema 
hidráulico com sensor de carga e o aumento 
das forças de elevação e capacidade oferecem 
importantes vantagens em aplicações de 
escavação e manipulação de materiais e 
limitam as emissões do motor.

Por sua vez, a capacidade da caçamba oscila 
entre os 2,3 m3 e 3,0 m3 para o modelo 
938H e para a Carregadeira IT38H com 
porta-ferramenta integrado a capacidade vai 
até os 5,4 m3, em aplicações de manuseio de 
materiais a granel de baixa densidade.

Tanto a pá carregadeira 938H como a 

A pá carregadeira de rodas 938H continua 
conservando o projeto tradicional de 
articulação em Z para um excelente 

carregamento da caçamba. 

A s pás carregadeiras de rodas são um 
dos equipamentos mais usados nos 
canteiros de obra. Conhecidos por 

sua versatilidade e capacidade de carga útil, 
estes equipamentos realizam múltiplas tarefas 
com um valor lucrativo. As pás carregadeiras 
frontais estão desenhadas para o manuseio 
de material, escavação, carga e transporte, 
construção de estradas e preparação de 
terrenos e é assim como podem ser vistas 
trabalhando em diversas tarefas em uma 
mesma obra.

Devido ao fato de que a pá carregadeira 

>
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carregadeira industrial IT38H utilizam um 
novo eixo com sistema de bloqueio dos 
diferenciais dianteiros (da série) ou um 
sistema de bloqueio dos diferenciais traseiros 
exclusivos da Cat (opcional). Segundo a 
companhia, este sistema de bloqueio 
oferece a vantagem de reduzir o consumo 
de combustível e de gerar menos calor no 
eixo, ao mesmo tempo em que proporciona 
uma tração maior e um desgaste menor dos 
pneus.

O sistema automático de bloqueio dos 
diferenciais controla o funcionamento da 
máquina que se ativa quando os pneus 
escorregam durante o processo de escavação. 
A Pá carregadeira de rodas 938H continua 
conservando a tradicional articulação de 
barra em Z para um carregamento perfeito 
da caçamba e uma duração maior em 
aplicações de escavação, enquanto que o 
IT38H possui um projeto de barra para 
carregadeira industrial, desenhado para 
aumentar sua versatilidade.

Outra marca constantemente preocupada 
pela eficiência e produtividade é a companhia 
italiana Case, que em sua busca por mais 
tecnologia e versatilidade desenvolveu as pás 
carregadeiras frontais 721F, 821F e 921F, 
que correspondem a uma evolução da linha 
de produtos da Série E e apresentam melhor 
potência ao mesmo tempo que aumentam 
a eficiência do consumo de combustível. 
Estes novos modelos contam com um motor 
de 6,7 litros com potências de 170, 211 e 
242 HP, respectivamente. “Os motores da 
Série F são mais potentes e oferecem uma 
velocidade de resposta maior reduzindo, 
os tempos e aumentando a produtividade 

em relação a sua carga útil, satisfaz as 
necessidades em aplicações de acumulação 
e carga de caminhões de alta produção. Por 
sua vez, as capacidades das caçambas da 
721F e da 821F são de 2,5 m3 e 3,25 m3, 
respectivamente.

O joystick de direção permite ao operador 
mudar facilmente entre este e o volante de 
direção para operações de alta produção. 
Além disso, está disponível um sistema 
opcional de controle hidráulico de duas 
alavancas. O sistema PowerInch permite ao 
operador chegar de forma rápida e precisa 
a seus objetivos em áreas pequenas, sem 
importar a velocidade do motor, mantendo 
as rpm altas.

MENOS EMISSÕES 
A última geração de pás carregadeiras 
de rodas da sueca Volvo Construction 
Equipment é sua série G, que apresenta 
novos motores e sistemas de trem motriz 
para uma maior produtividade, menos 
emissões, mais suavidade e comodidade do 
operador.

Os novos modelos estão equipados com 
um motor que cumpre com as normas 
Tier4i/Stage IIIB, com um trem motriz e 
com um sistema hidráulico e de elevação 

na obra”, afirma Edmar de Paula, gerente 
de marketing de Produto da Case para a 
América Latina.

Segundo o executivo, os novos 
equipamentos tem um notável desempenho 
em economia de combustível e performance 
graças aos quatro modos de potência 
(econômico, padrão, automático e máximo), 
que dão flexibilidade ao operador de acordo 
com a exigência de cada trabalho.

“As pás carregadeiras frontais da série 
F podem realizar uma grande variedade 
de aplicações em construções e aterros 
sanitários como em pedreiras e operações de 
armazenamento”, afirma De Paula.

As novas pás carregadeiras frontais da 
Case incluem, como equipamento padrão, 
eixos dianteiro e traseiro com deslizamento 
limitado que geram tração em todas as 
condições, especialmente nas superfícies não 
compactas, como o cascalho. A transmissão 
padrão de quatro velocidades com sistema 
manual “kick-down” oferece tração máxima 
e aumenta a força de introdução da caçamba.

A pá carregadeira 921F, equipada com 
uma caçamba de 3,6 m3 de capacidade, é a 
maior máquina da Case para este segmento. 
Com maior capacidade de carga e uma 
importante capacidade de levantamento 

A pá carregadeira 921F, equipada com uma caçamba de 3,6 m3 de 
capacidade, é a maior máquina da Case para esse segmento.
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compressor de geometria variável (VGT), 
desenhado para variar continuamente o 
fluxo de ar que entra no motor. Uma 
boquilha deslizante permite que variem os 
gases de escape que fluem para as lâminas 
da turbina com o objetivo de oferecer 
um torque rápido a uma rotação baixa do 
motor, e para alcançar e manter um torque 
elevado a uma rotação do motor, e para 
alcançar e manter um torque elevado a uma 
rotação superior, o que implica uma boa 
resposta do motor em toda sua variedade 
de rotação.

Cabe destacar que a série também está 
equipada com um novo conversor de 
torque com bloqueio e estator de roda livre: 
OptiShift, sistema que integra a função de 
reversão de freio (RBB) patenteada pela 
Volvo e que permite reduções no consumo 
de combustível de até 15%. Ao trocar a 
marcha da posição “para frente” para a “para 
trás” (ou vice-versa), o RBB aplica o freio 
de serviço padrão em vez do conversor de 
torque, detendo a máquina e colocando 
menos esforço sobre o conversor e a 
transmissão.

AMPLIANDO AS OPÇÕES
A coreana Doosan continua ampliando 
e potencializando sua linha de pás 
carregadeiras de rodas com o lançamento 
de sua nova DL420, sucessora e substituta 
do equipamento DL400. Com uma 
capacidade de caçamba de 4,0 m3, o novo 

desenhados para funcionar de forma 
harmônica e produtiva, oferecendo um 
aumento de 20% em força de elevação 
desenhados para funcionar em harmonia 
e produtiva, oferecendo um aumento de 
20% em força de elevação e de um 10% 
de melhoria na força de arranque, o que 
permite que a caçamba funcione com carga 
máxima ou não, oferecendo assim ciclos 
mais rápidos e maior produtividade.

Ao mesmo tempo, foram introduzidas 
duas bombas de carga de pistões axiais de 
fluxo variável e mangueiras mais resistentes 
para suportar as pressões mais elevadas.

Graças a esses dois elementos é possível 
obter um melhor controle da carga, assim 
como uma grande força de arranque, 
uma elevação mais rápida e funções de 
basculamento.

Os modelos L150G, L180G e L220G 
dispõe de um motor diesel turbo alimentado, 
de seis cilindros e 13 litros, com V-ACT 
(Volvo Advanced Combustion Technology), 
recirculação de gases refrigerados e um 
filtro de partículas com regeneração ativa, 
e, dependendo do modelo, produzem entre 
220 e 274 kW (300-371 HP), oferecendo 
um alto torque com baixa rotação do motor.

Além disso, a série G conta com um turbo 

modelo está desenhado para oferecer um 
rendimento excepcional em termos de 
facilidade de manuseio, capacidade, serviço 
e durabilidade. Seu objetivo é satisfazer uma 
ampla gama de necessidades de manuseio de 
materiais de carga e transporte de material 
granular (como areia e cascalho), para a 
indústria, a mineração e as aplicações da 
exploração de pedreiras.

Com o DL420, as pás carregadeiras de 
rodas articuladas da Doosan apresentam oito 
modelos, com capacidades de pá que vão 
desde 1,5 m3 a 5 m3.

Entre as principais características do >

>

A capacidade da caçamba 
da 821F é de 3,25 m3.

A última geração de pás carregadeiras 
de rodas da sueca Volvo Construction 

Equipment é a série G.

A coreana Doosan continua ampliando 
e potencializando sua variedade de 
pás carregadeiras de rodas com o 

lançamento do novo DL420.
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RENDIMENTO E DURABILIDADE
Uma ampla diversidade de carregadeiras 
sobre rodas é a que oferece a inglesa JCB, 
desde modelos compactos, manobráveis, 
práticos, com 4 ou 5 toneladas, a modelos 
mais fortes e potentes de até 20 toneladas, 
todos oferecendo elevados níveis de 
produtividade.

Equipados com motores JCB, Deutz ou 
Cummins, todos os modelos da companhia 
desenvolvem alto torque a baixas velocidades 
de motor e oferecem grande confiabilidade, 
pouco ruído e baixas emissões. O resultado é 
um rendimento potente e produtivo.

Todas as pás carregadeiras na linha 
compacta levam transmissões hidrostáticas 
fáceis de operar, o que permite que as 
máquinas ajustem sua velocidade à aplicação 

e garantam a máxima eficácia da máquina. 
Um pedal de aproximação permite a 
desconexão progressiva da transmissão para 
conseguir movimentos precisos, inclusive 
quando o motor gira com a máxima rotação.

Os eixos utilizados nas pás carregadeiras 
incorporam discos de freio dentro dos eixos 
para conseguir uma melhor freada e reduzir 
a manutenção. Diferenciais de patinagem 
limitada também estão disponíveis em todos 
os modelos, e eixos diferentes nas 407 e 
209 para aplicações onde a tração e a maior 
distância ao solo são de vital importância.

Nos equipamentos maiores (a partir 
da 411), a transmissão automática JCB 
Powershift proporciona o esforço de tração 
que necessita para condições severas de 
trabalho. Também, a transmissão automática 
ajusta com precisão a velocidade requerida 
do motor à aplicação, mantendo um 
consumo de combustível excelente em todos 
os momentos.

Os diferenciais de patinagem limitada são 
opcionais em todos os modelos maiores 
para ter uma potência de transmissão 
eficaz quando se trabalha em condições 
severas.  Também é possível optar pelo 
sistema opcional da JCB, que melhora a 
produtividade ao permitir que a máquina 
trabalhe mais rápido sobre terrenos duros 
e melhorando a comodidade do operador.

DL420 está uma maior produtividade por 
um custo menor, confiança, conforto e 
facilidade de manutenção. A máquina, de 
22,3 toneladas de peso operacional está 
equipada com um motor turbo recarregável 
Cummins QSM11 de 6 cilindros e 10,8 
litros controlado eletronicamente com 
um sistema de injeção de alta pressão 
e um sistema de combustão de última 
geração. O equipamento oferece baixas 
emissões e um consumo de combustível 
de aproximadamente 7% menos em 
comparação com seu modelo predecessor.

O motor desenvolve uma potência de 
209 kW (284 HP) a 2.000 rpm e oferece 
um torque máximo de 148 kg/m a 1.400 
rpm para uma tração e força de arranque 
excelentes em aplicações de manuseio de 
carga de transporte. De fato, a força de 
arranque do equipamento, de 210 kN, 
é uma das mais altas em sua categoria, 
uma característica importante para uma 
máquina com projeto de barras em Z, 
proporcionando uma força maior de 
extração quando trabalha-se com materiais 
mais duros.

O equipamento apresenta quatro 
diferentes velocidades de deslocamento para 
frente com velocidades máximas de 6,5, 
12,4, 18,4, e 38 km/h, e três diferentes 
velocidades de marcha ré de 6,5, 12,4 e 
18,4 km/h. Além disso, graças a seu motor 
Cummins, oferece uma aceleração rápida 
e é capaz de alcançar 90% da velocidade 
máxima de 2,3 segundos.

A DL420   oferece uma carga de descarga 
de 18,9 toneladas (máximo alcance com o 
braço reto) a uma altura no ponto de pivô 
da caçamba de 4,35 metros. 

40

>

O modelo CLG856 está equipado com eixos ZF 
e conta com quatro níveis de velocidade de 
deslocamento para frente e três para trás. 

Uma ampla linha de pás carregadeiras de 
rodas é o que oferece a inglesa JCB.
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A chinesa Liugong também oferece uma 
ampla variedade de pás carregadeiras de 
rodas, com pesos operacionais que vão 
desde 5,6 toneladas, como no caso do 
modelo CLG816, até 28,5 toneladas 
como no CLG888. Os equipamentos da 
Liugiong contam com uma força potente 
de desagregação, começando com 46,2 kN 
para a CLG816, até 260 kN da CLG888. 
Essa capacidade, junto ao esforço de tração 
das máquinas, faz com que o equipamento 
dessa empresa una duas características: 
forte máquina de alta produtividade e alta 
eficiência.   

Entre os equipamentos desta empresa 
chinesa o destaque fica por conta do modelo 
CLG 856, amplamente comercializado na 
América Latina. O equipamento, de peso 
operacional de 17 toneladas, conta com um 
chassi articulado que resiste a cargas mais 
severas em diversas ocasiões de operação, 
oferecendo confiança a longo prazo a todos 
os componentes estruturais.

Está equipado com um motor DCEC 
6LTAA8.9-C220 Dongfend da Cummins, 
com 220 HP. Esse forte e potente motor 
permite melhor desempenho, reduz custos 
operacionais e, quando seja necessário, 
a facilidade de manutenção fará toda a 
diferença.

O modelo CLG856 está equipado com 
fortes eixos ZF, e conta com quatro níveis 
de velocidade de deslocamento para frente 
(com velocidades máximas de 7; 11,8; 24; e 
38 km/h, respectivamente) e três velocidades 
de deslocamento para trás.

VERSATILIDADE 
Força, versatilidade, ciclos rápidos e alta 
produtividade são as marcas registradas 
das carregadeiras frontais New Holland, 
que estão compostas de diferentes modelos 
entre eles: W170B, W190B e W270B, 
com potências entre 183 a 297 hp, 

elevada capacidade de carga, baixo índice 
de manutenção, fácil operação e grande 
comodidade.

O W270B está equipado com um motor 
Tier IIIA de última geração com controle 
eletrônico, que oferece vários modos de 
trabalho segundo o tipo de aplicação que 
esteja operando. 

Para condições muito exigentes a potência 
máxima do motor é de 239 kW (325 HP), 
para condições de carga regulares, a potência 
normal do motor é de 221 kW (301 HP), 
enquanto que para aplicações leves de 
transporte e carga está o modo econômico, 
que ajusta automaticamente a curva de 
potência à aplicação, transformando-se em 
um controle perfeito para obter as melhores 
prestações em todo tipo de trabalho, ao 
mesmo tempo de reduzir o consumo de 
combustível. 

A transmissão é do tipo ZF e oferece quatro 
marchas para frente (de até 8; 13,2; 25,8 e 
37,4 km/h) e três para trás. O carregador 
conta com um computador a bordo que 
determina automaticamente a marcha ideal 

para o tipo de trabalho.
O peso operacional do equipamento é de 

23,1 toneladas e a capacidade da caçamba 
varia entre 4 e 4,6 m³.

Outra marca que se destaca pela 
versatilidade, durabilidade e produtividade, 
é a John Deere, companhia que entre suas 
pás carregadeiras de roda conta com a nova 
Série K, geração que está inspirada nos 
usuários. Cabines espaçosas e silenciosas 
com maior visibilidade, módulos de teclado 
ampliados, monitores com telas LCD para 
facilitar a leitura e com elevadas funções 
de diagnóstico incorporadas, são apenas 
algumas das características.

A Série K está composta por nove modelos: 
444K, 524K, 544K, 624K, 644K, 724K, 
744K, 824K e 844K, este último com uma 
potência máxima de até 380 HP.

O carregador 844K possui um motor 
diesel PowerTech que proporciona uma 
importante aceleração junto com a potência 
necessária para encher a caçamba ao máximo 
em questão de segundos. Além disso, graças 
ao grande fluxo hidráulico proporciona 
excelente rendimento do motor a baixa 
velocidade, e rápida resposta da direção e 
velocidade de elevação da lança. 

O 844 K tem um sistema de resfriamento 
Quad-Cool e ventilador reversível, que 
gira em ambos os sentidos e proporciona 
um amplo acesso a ambos os lados dos 
resfriadores montados individualmente para 
simplificar a limpeza. Também, os pontos 
de serviço agrupados ao nível do solo do 
mesmo lado agilizam a manutenção diária 
da máquina. ■

Força, versatilidade, ciclos rápidos e alta produtividade são as marcas registradas das pás 
carregadeiras frontais New Holland.

A série K da John Deere está 
composta por nove modelos: 444K, 
524K, 544K, 624K, 644K, 724K, 
744K, 824K, 844K.
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S egurança, rapidez, qualidade 
e rentabilidade. Esses são os 
principais conceitos que imperam 

na construção de hoje em dia e tudo o que 
está ligado a escoramento (estruturas para 
sustentação das formas) e formas (utilizadas 
para moldar o concreto) não escapa dessa 
tendência. 

As empresas fornecedoras destes serviços 
tratam de criar produtos e técnicas de 
trabalho que ofereçam agilidade na execução 
e redução dos custos, ao mesmo tempo 
que pretendem aumentar aspectos como a 
segurança e a qualidade do produto final.

As opções nessa matéria são diversas e, 
por essa razão, as empresas procuram se 
diferenciar oferecendo vários produtos 
e serviços, focando nas necessidades de 

que posteriormente se alcance a forma final 
que o projeto necessite.

PERI
Uma das empresas mais conhecidas e 
especializadas no tema é a Peri, companhia 
alemã com 38 anos de experiência no 
desenvolvimento e aplicação de sistemas 
de formas e andaimes. A sucursal chilena 
está trabalhando, neste momento, em uma 
das principais obras sanitárias do país: a 
Usina de Tratamento de Águas Servidas 
do rio Mapocho, localizada na região 
metropolitana de Santiago. O projeto 
corresponde à ampliação da atual usina 
de tratamento de águas servidas El Trebal, 
a qual terá sua capacidade aumentada de 
4,4 m³/s a 6,6 m³/s. A implantação desse 
projeto permitirá concluir o saneamento 
hídrico da bacia de Santiago. Isso significa 
que 100% da depuração das águas servidas 
geradas pelos habitantes de Grande Santiago 
será alcançada, melhorando as condições 
sanitárias e de qualidade de vida para a 
população atual e futura da bacia.

Jaime Ugarte, engenheiro civil e diretor de 
projetos da Peri Chile, conta que, de acordo 
com a estrutura e exigências do cliente, 
foram projetadas e desenhadas as estruturas 
das formas especiais para cada necessidade. 

seus clientes, nos desafios específicos que 
necessita cada obra e na hipótese que nem 
todos os desafios podem ser executados com 
ferramentas padrão.

O sistema de escoramento consiste em 
suportar as cargas do concreto em lajes e 
vigas gerando, fora a estrutura de suporte, 
plataformas que proporcionem superfícies 
livres de trabalho, que facilitem o serviço 
dos trabalhadores e permitam uma execução 
segura dentro da obra.

Por sua vez, o sistema de formas é um 
conjunto de moldes provisórios colocados de 
uma determinada maneira para que cumpra 
a função de moldar o concreto fresco na 
forma e tamanho especificado, controlando 
sua posição e alinhamento dentro das 
tolerâncias exigidas. É uma estrutura, para 

À medida
Os sistemas de forma e escoramento metálico 

contam com tecnologias cada vez mais avançadas, 

que facilitam os trabalhos nas obras e reduzem os 

custos, sem alterar a qualidade do produto fi nal. 

Reportagem de Clarise Ardúz.

De acordo com a estrutura e exigências do 
cliente, a equipe de engenheiros da Peri Chile 
projetou e desenhou as estruturas de formas 
especiais para cada necessidade.
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armar estruturas de seis painéis de 270 x 
240 cm, isto é, com apenas um movimento 
do guindaste era possível produzir 40 m² de 
forma. A produtividade dos muros foi tão 
alta, que reduziram em grande proporção 
os prazos de construção, mantendo a alta 
qualidade e segurança na construção”, 
garante o executivo.

Baseando-se no projeto, o engenheiro 
explica que a Peri é a empresa responsável 
pela venda e a locação de formas e andaimes 
para esses projetos, com um contrato 
que abrange 147.072 m² de formas e 
escoramento. 

Ugarte também conta que em cada 
projeto, os engenheiros da Peri consideram 
os custos totais do material e tempo de 
trabalho, além do “preço por rendimento”, 
e a partir de então desenvolvem a solução 
ideal, utilizando os sistemas mais adequados 
para cada caso. “O resultado é a máxima 
redução possível do prazo da obra, tempo 
de trabalho e custos. Na maioria dos casos, 
a economia de mão-de-obra superam os 
custos de material dos equipamentos de 
forma”, garante. 

Falando especificamente dos trabalhos na 
usina de tratamento de água servidas El 
Trebal, Ugarte afirma que um dos maiores 
desafios era que o projeto apresentava uma 
etapa fast-track, que quer dizer, tempos 
mínimos e muitas estruturas para desenhar 

“Por exemplo, para os clarificadores 
primários e secundários, o sistema escolhido 
foi o Vario (forma especial), já que o cliente 
necessitava construir os muros perimetrais 
de uma única vez e, devido à forma especial 
que tinham os muros, isso não seria possível 
com formas padrão como as TRIO (muros 
retos) ou as Rundflex (muros curvos)”. 

Acrescenta ainda que, da mesma maneira, 
para outras estruturas como os reservatórios 
de arejamento de 6.000 m², compostos 
principalmente por muros retos de 6 metros 
de altura, o sistema escolhido foi o TRIO, 
com o qual é possível conseguir agilidade 
na montagem, e que ao permitir 80 kN/m² 
de pressão de concretagem, permite maior 
produtividade no trabalho. “A ideia foi pré-

e fornecer em tempo recorde. Para isso, foi 
instalado um escritório na obra, com dois 
supervisores em tempo integral, mais um 
técnico sênior capacitado para resolver de 
forma imediata qualquer dúvida do cliente 
e gerar as soluções necessárias à medida 
que se avançava com o projeto. Tudo isso 
comandado por um engenheiro de projeto, 
que também contava com o apoio de 
quatro técnicos na oficina central. Dessa 
forma, para cada solução era desenhado, 
programado e administrado seu envio e 
utilização, da forma mais rápida e de acordo 
com as necessidades do cliente. 

Também o uso do sistema Vario-kit ajudou 
a desenhar todas as estruturas especiais do 
projeto. Sob esse esquema, os trabalhos de 
escoramento e forma, que começaram em 
julho de 2010, estão previstos para terminar 
em dezembro deste ano.

MILLS
Outra importante empresa que oferece 
soluções para forma e escoramento é a 
gigante brasileira Mills, que atua por meio 
de quatro unidades de negócios: Construção 
(oferece formas e escoramento para obras 
de construção pesada), Jahu (escoramento, 
formas e andaimes para obras residenciais 
e comerciais), Serviços Industriais (oferece 
acesso, serviços de pintura industrial, 
tratamento de superfície e isolamento 
térmico) e Rental (locação e venda de 
plataformas de aéreas e manipuladores 
telescópicos para transportar pessoas e cargas >

Na obra do Metrô, em São Paulo, a Mills 
está utilizando o sistema de formas auto-
trepantes. O transporte vertical do conjunto, 
mísulas e painéis, é feito automaticamente 
por meio de um sistema hidráulico.

A Peri Chile está trabalhando na Usina 
de Tratamento de Águas Servidas do rio 
Mapocho, em Santiago, no Chile, por um 
total de contrato de 147.072 m² de forma e 
escoramento. 

Para os trabalhos no estádio Mané Garrincha 
foram alugados da Mills os equipamentos 
de escoramento, forma e andaimes de 
acesso para blocos, pilares, vigas, lajes e 
arquibancadas.

CLA 11 2011 FandF PTG CA.indd   45CLA 11 2011 FandF PTG CA.indd   45 11/11/2011   12:38:3111/11/2011   12:38:31



FORMAS E ESCORAMENTO

Construção Latino-Americana Novembro de 2011 46

Por sua vez, para os trabalhos no estádio 
Mané Garrincha, foram alugados da 
Mills escoramento, forma e andaimes de 
acesso para blocos, pilares, vigas, lajes e 
arquibancadas. As tarefas durariam desde o 
início até a conclusão do projeto, ou seja, de 
2010 a 2013.

O gerente de operações da Mills explica 
que o escoramento se baseia na concretagem 
das vigas jacaré e arquibancadas. O sistema 
de formas, por sua vez, está dedicada 
aos blocos, pilares e vigas laterais. Para 
a fundação, o processo foi diferente: 
“utilizamos formas SL2000, pilares com 
formas especiais circulares e o escoramento 
com Alumills”.

O SL200 é um sistema fabricado no Brasil 
e especialmente desenvolvido para obras 
que não possuem guindastes. É necessário 
apenas uma pessoa para montar e desmontar 
os painéis, economizando de 50% a 70% de 
tempo e mão-de-obra. 

Por outro lado, as estruturas Alumills, 
desenvolvidas pela empresa NOE, são 
capazes de sustentar até 14 toneladas por 
poste.  Também permitem a montagem 
do sistema horizontalmente e seu posterior 
içamento com guindastes. 

Logo, as torres do sistema podem ser 
movidas livremente para outra etapa da obra. 
Segundo Laforgia, “utilizando o Alumills 
para a concretagem das vigas jacaré e das 
arquibancadas, o cliente se beneficiou com 
um equipamento muito leve oferecendo 
grandes aumentos de produtividade na 
montagem e no deslocamento do material 
intercalando-os para a próxima etapa do 
serviço”. 

ALTA TECNOLOGIA PARA “CONSTRUÇÕES VERDES” 

Um importante projeto que está em construção no momento no Chile é o edifício 
corporativo da companhia de auditoria Deloitte. Localizado em um novo centro de negócios 
de Santiago, a torre terá 17 andares e seis subterrâneos e será o primeiro do país em 
contar com a classe A Green Building, cumprindo com todos os requisitos do sistema 
de certificação LEED, sistema de certificação de edifícios sustentáveis que supervisa a 
eficiência energética, o uso de energias alternativas, a melhoria da qualidade ambiental 
interior, a eficiência do consumo de água, o desenvolvimento sustentável da área e a 
seleção de materiais e fornecedores de alta tecnologia.

A construtora responsável pelo projeto, a Novatec, optou pela tecnologia da Doka Chile 
em relação à forma, após conhecer as vantagens que oferecem as mesas Dokamatic na 
laje, entre elas os curtos prazos de deslocamento, a máxima segurança na beira da laje e 
a rápida e simples adaptação aos requisitos estáticos e geométricos.

Para conseguir um excelente rendimento das mesas na obra, a Doka instalou uma 
plataforma de extração de mesas, que permite um deslocamento vertical das unidades 
completas com apenas um içamento do guindaste. O deslocamento horizontal dentro da 
usina funciona com o carro de deslocamento DF. As mesas podem descender e trasladar 

com um sistema hidráulico de forma rápida 
e segura. Por outro lado, para zonas de 
ajuste se utiliza o sistema manual Dokaflex. 

O apoio da Doka na obra abrangeu cada 
fase do projeto, começando com uma 
análise da carta Gantt e da planificação 
dos sistemas e recursos necessários para 
terminar os trabalhos com qualidade e 
dentro dos prazos estabelecidos.  Além 
disso, acarretou o fornecimento do material 
à obra.

Atualmente, um profissional da Doka, que 
é um especialista em formas, coordena 
a aplicação correta dos sistemas e a 
preparação do trabalho. Tudo isso com 
o objetivo de brindar o melhor serviço ao 
cliente. 

em grandes alturas).
A divisão Construção da Mills trabalha 

atualmente em diversas obras com trabalhos 
de escoramento e forma, entre elas, umas 
das mais importantes são a demolição e 
posterior construção do Estádio Mané 
Garrincha, em Brasília, e a expansão do 
Metrô de São Paulo, obra situada na zona 
sul da cidade.

Segundo Renato Laforgia, gerente de 
operações da empresa, para as obras do 
Metrô foram locados da Mills todo o sistema 
de escoramento e as formas para as paredes 
dos poços, vigas de travamento e lajes.  

Os trabalhos tiveram início em janeiro de 
2010 e a ideia é que tudo esteja terminado 
em 2014. Mas o trabalho da Mills está 
apenas começando, comenta o executivo, 
que explica que “ainda não começamos o 

escoramento, apenas estamos executando 
as formas trepantes dos poços para a 
concretagem das paredes e a contenção do 
solo ao lado do poço”.

Nesse projeto foram utilizados sistemas de 
formas auto-trepantes. O transporte vertical 
do conjunto, mísulas e painéis, são feitos 
automaticamente por meio de um sistema 
hidráulico, que consiste em uma unidade 
hidráulica com válvula equalizadora, 
mangueiras de fluxos e cilindros com 
capacidade para 10 toneladas.

“Utilizando as formas trepantes da Mills, a 
obra ganha em produtividade pela facilidade 
de transporte do conjunto de formas para a 
etapa seguinte, utilizando o guindaste e sem 
necessitar nenhum tipo de andaime para 
a montagem e a concretagem”, acrescenta 
Laforgia. 

Os painéis e moldes metálicos da Metax 
tem tamanhos e pesos que podem ser 
facilmente carregados e operados 
por um único trabalhador sem ser 
necessário o uso de guindastes.
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METAX
Esta é a outra empresa brasileira, que por 
mais que não possui uma história tão 
ampla como as anteriores, está atualmente 
participando em grandes projetos e 
oferece soluções simples e inteligentes. A 
Metax fabrica, aluga e vende andaimes, 
escoramentos, formas e elevadores para 
obras. Neste momento participa de uma 
importante obra do Governo estatal do Rio 
de Janeiro: a Cidade da Polícia, colaborando 
com escoramentos completos, formas 
metálicas e andaimes de fachada.

A Cidade da Polícia, localizada na favela 
do Jacaré, é um complexo operacional para a 
Polícia do Rio e tem a finalidade de integrar 
todas as delegacias especializadas. Abrigará 
estande de tiros, uma central de detenção, 

depósitos, entre outras dependências. A obra 
inclui reforma e ampliação de estruturas 
já existentes, além da construção de dez 
blocos, totalizando 28,5 mil m². 

Na obra foi utilizada uma linha completa 
de equipamentos da Metax: escoramento 
metálico (torres, escoras, vigas H20 e 
acessórios), andaimes fachadeiros com piso 
metálico, escadas de acesso com andaimes 
de encaixe rápido tipo speed, e formas 
metálicas Metax-Efco.

Parte das formas metálicas disponibilizadas 
para a obra foi utilizada como assoalho 
de fundo de laje, gerando economia em 
madeira e diminuindo a mão-de-obra em 
carpintaria. Os painéis foram apoiados sobre 
o escoramento e travados com dispositivos 
de engate rápido, o que garantiu a velocidade 
de montagem e excelente qualidade final no 
concreto das lajes.

LAYHER
Há empresas dentro do setor que preferem 
limitar seus serviços e especializar-se em 
apenas alguns dos produtos. Esse é o caso 
da alemã Layher, que se dedica somente a 
escoramento e andaimes. Com uma história 
que começou em 1945, a companhia foi 
expandindo suas operações e, hoje, conta 
com uma interessante presença no mercado 
latino-americano. 

A sucursal brasileira, por exemplo, 
participou recentemente de uma obra 
emblemática em Brasília: a Torre de TV 
Digital, um projeto desenhado pelo famoso 
arquiteto Oscar Niemeyer. 

A Layher foi responsável pelo escoramento 
das duas asas da Torre, que tem 60 m e 
80 m de altura, além do suporte para a 
concretagem da torre central. Os trabalhos 
tiveram início em abril de 2010 e terminaram 
em janeiro de 2011. 

A companhia utilizou o sistema 
multidirecional Allround Layher, que 
oferece uma grande capacidade de carga, 
estabilidade, segurança e facilidade de 
montagem. As vantagens do uso desse 
equipamento foram: menor quantidade 
de equipamento na obra, mais conforto 
e segurança para o trabalhador, menor 
tempo de montagem e economia de mão-
de-obra. O escoramento em balanço 
também colaborou com uma significativa 
diminuição de material, que com a altura, 
gerou uma economia muito grande em 
termos de equipamento.

Dessa forma, nem a geometria e nem a 
arquitetura de Niemeyer foram obstáculos 
para a Layher. Segundo informou a empresa, 
o tempo de montagem do escoramento 
foi de 70 dias, prazo espetacular que 
contou com uma produtividade acima 
da média.   ■

Com alta resistência 
e de fácil instalação, 
os escoramentos 
metálicos da 
Metax permitem 
um ajuste preciso 
dos componentes e 
acessórios, evitam 
o desperdício de 
materiais na obra e 
minimizam o uso da 
madeira.

A Layher foi a responsável 
pelo escoramento das duas 
asas da Torre de TV Digital de 
Brasília, no Brasil, além do 
suporte para a concretagem 
da torre central.
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A escassez de hidrocarbonetos do 
Chile, país que importa ao redor 
de três quartos da energia que 

consome (98% do petróleo cru, 96% 
do carvão e 75% do gás natural) tem 
gerado algumas iniciativas que pretendem 
garantir, de certa forma, o abastecimento 
destes. Em plena crise energética de 2008, 
quando importantes fontes de fornecimento 
cancelaram seus envios, a empresa chilena 
de cobre Codelco e a franco-belga GDF 
Suez, formaram uma parceria para a 

construção de um terminal de regaseifi cação 
de gás natural liquefeito (GNL), que possui 
uma capacidade de produção máxima de 
5,5 milhões de metros cúbicos diários do 
hidrocarboneto, o que exige dispor de um 
equivalente de até 1.100 megawatts (MW) 
para geração de eletricidade.

A primeira fase do terminal de 
regaseificação do GNL Mejillones está 
operando comercialmente desde 18 de 
junho de 2010.

Atualmente dispõe de um cais para receber 
barcos com GNL provenientes de diversos 
países produtores como Trinidad y Tobago, 
Iêmen e Qatar, entre outros. Desses barcos 
é descarregado o hidrocarboneto, que em 
uma primeira etapa é armazenado em um 
barco reservatório denominado unidade 
flutuante (Floating Storage Unit).

O GNL é submetido a um processo 
de regaseificação para posteriormente ser 
transportado, por meio de um duto de 
aproximadamente oito quilômetros de 
comprimento a dois gasodutos existente >

A 12 km da cidade de 

Mejillones, em Antofagasta, 

no norte do país, com 

temperaturas que na maior 

parte do ano superam os 

35°C, está em andamento 

a segunda fase do Terminal 

GNL Mejillones, que abrange 

a construção antissísmica 

de um reservatório cuja 

capacidade será de 

175.000 metros cúbicos. 

Reportagem de Cristián 

Peters.

Reservatório 
GNL Mejillones

O reservatório terá uma capacidade para armazenar 175.000 m³ e será montado sobre uma laje de 
concreto de 94 metros de diâmetro.

A estrutura é composta de dois tanques, 
um é o reservatório de GNL ou “Inner Tank” 
(tanque interior), feito de aço inox com uma 
liga de 9% de níquel e um tanque exterior 
ou “Outer Tank”, construído em concreto 
protendido.
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MONTAGEM DOS ISOLADORES

O processo de montagem é igual para isoladores com e sem núcleo de chumbo. Os passos 
são os seguintes:
1. Montar as seis ancoragens contra o gabarito temporário. Confirmar que as seis 
ancoragens fiquem firmes contra o gabarito. 
2. Apoiar a gabarito contra moldagem. Nivelar utilizando parafusos de regulagem 
incorporados no gabarito. 
3. Uma vez concluído o anterior, começar a concretagem. Deixar um espaço sem concreto 
não menor a 20 mm debaixo do gabarito, para posteriormente colocar o grout (argamassa 
especial para o preenchimento de espaços). 
4. Aplicar grout, verificando que fique completamente nivelado, com o qual as ancoragens 
fiquem  exatamente no mesmo nível do grout.
5. Aplicar graxa ou agente de liberação (com a ajuda de rolo ou pincel) na placa inferior 
do isolador; em seguida colocar o isolador, apoiando-o adequadamente sobre as seis 
ancoragens imersas no concreto.  
6. Fixar a placa base inferior com os parafusos de ancoragem fornecidos. 
7. Uma vez posicionado o isolante, deve-se dar início à colocação da moldagem perimetral 
do capitel superior. 
8. Montar a parte de ferros da laje superior. 
9. Começar a montar a ancoragem superior, tendo a precaução que os parafusos fiquem 
apertados o suficiente para garantir a verticalidade das inserções. 
10. Concretar a laje superior.

na área (Gás Atacama e Norandino) que o 
distribuem ao seu destino final.

A segunda fase do Terminal, atualmente 
em execução, é a construção antissísmica de 
um reservatório de armazenamento de GNL 
em terra, de 175.000 m³ de capacidade, que 
substituirá a unidade flutuante.

A construção e engenharia do reservatório 
foram adjudicadas, em uma licitação 
internacional, à empresa chilena Técnicas 
reunidas, a mesma que executou a fase 
inicial do Terminal. No dia 2 de novembro 
de 2010 foi assinado o contrato de 
construção e espera-se que o reservatório 
esteja disponível para o final de 2013. A 
estrutura é do tipo Contenção Total (“full 

containment”). Esse tipo de reservatório 
apresenta o mais alto padrão de segurança 
entre os reservatórios de GNL. Seu 
desenho utiliza a mais avançada tecnologia 
de construção antissísmica, assim como 
sofisticados sistemas de monitoramento e 
proteção.

RESERVATÓRIO
Dada a complexidade e porte do reservatório, 
o projeto de proteção sísmica deveria 
ser sumamente especializado. A grande 
estrutura – de 160 mil toneladas de peso 
e 50 metros de altura- exigia o uso de um 
estudo sísmico que garantisse as exigências 
dos máximos parâmetros de funcionamento 
e segurança da usina em uma zona de alto 
risco sísmico. A empresa Técnicas Reunidas, 
responsável pelo projeto, solicitou à 
companhia chilena SIRVE S.A.(Seismic 
Protection Technologies) tanto o desenho 
do sistema de isolamento sísmico como a 
moldagem estrutural 3D (em conjunto com 

a empresa Metacontrol).
A obra, “que consiste em um reservatório 

de grande porte – com uma capacidade para 
armazenar 175 mil m³, que vai montado 
sobre uma laje de concreto de 94 metros 
de diâmetro-  significou vários desafios de 
engenharia, com o objetivo de garantir um 
projeto com uma tecnologia de contenção 
total de gás, que deve ser armazenado em 
sua forma líquida”, afirma Henry Sady, 
engenheiro especialista em projeto sísmico 
e chefe da Área de Isolamento sísmico e 
Dissipação de Energia da SIRVE S.A.

Além disso, as características do projeto 
exigiam um modelo computacional de 
alta complexidade, principalmente porque 
durante um evento sísmico podem acontecer 
diferentes fenômenos físicos que interagem 
entre si. Sem ir longe, está a interação 
produzida entre o solo e a estrutura. 
Dessa forma, ao simular corretamente este 
fenômeno permite considerar reduções ou 
amplificações das ondas do sismo e seu 
efeito sobre a estrutura. 

Por outro lado, está a interação do fluído 
(GNL) com a estrutura (manta de aço). Esta 
interação faz com que a estrutura induza 
velocidades ao fluído e este, por sua vez, 
exerce pressões sobre a estrutura. “Neste 
tipo de projeto existe a condição de que o 
gás, para se manter em estado líquido, deve 
permanecer a -164° C, o que leva a que todos 
os materiais que estejam em contato com ele 
devam ser capazes de suportar e trabalhar 
a baixas temperaturas”, acrescenta Sady. 
Para dar conta da demanda, o reservatório 
do GNL ou inner tank (tanque interno) 
foi fabricado com aço inox com uma 
liga de aproximadamente 9% de níquel, 

O sistema utiliza 208 isoladores com núcleo 
de chumbo, correspondentes aos dispositivos 
que se localizam debaixo do muro de concreto 
do estanque exterior e 293 isoladores sem 
núcleo de chumbo no interior da planta do 
reservatório, totalizando 501 isoladores 
elastômeros.
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serem utilizados e sua distribuição.  
“O desenho do sistema de isolamento 

considerou como condição inicial a 
obtenção de uma rigidez e amortização que 
produzissem uma resposta do reservatório 
que não passasse os limites estabelecidos 
para o projeto, além de poder oferecer ao 
sistema um período natural de vibração de 
cerca de 2 segundos”, comenta o engenheiro 
da SIRVE.

 O sistema utiliza o uso de 208 isoladores 
com núcleo de chumbo, correspondentes 
aos dispositivos que se localizam sob o 
muro de concreto do reservatório exterior 
e 293 isoladores sem núcleo de chumbo 
no interior da usina do tanque, somando 
assim 501 isoladores elastômeros. O uso dos 
isoladores com núcleo de chumbo permitirá 
alcançar a amortização desejada e aumentar 
a rigidez à torção do sistema de isolamento.

Os isoladores sísmicos no seu conjunto 
atuam como um sistema de elementos 
flexíveis que desacoplam quase que 
completamente as estruturas do movimento 
do solo durante um sismo. Dessa forma, “o 
reservatório permanece praticamente quieto 
durante um sismo severo e os isoladores 

FICHA TÉCNICA

OBRA: Desenho do sistema de isolamento 
sísmico e moldagem estrutural do 
reservatório de gás GNL Mejillones.
LOCALIZAÇÃO: A 12 km de Mejillones, 
Antofagasta, II Região do Chile
Empresa proprietária: GNL Mejillones 
S.A.
EMPREITEIRA: Técnicas Reunidas
Sistema de moldagem e isolamento: 
SIRVE S.A.
CARACTERÍSTICAS: Estrutura industrial, 
composta de concreto protendido e 
aço, destinada a armazenar gás natural 
em estado líquido. A estrutura é de 
160 mil toneladas de peso e 50 m de 
altura. Tem a capacidade de armazenar 
175.000 m³ de GNL em estado líquido 
a -164°C.
INVESTIMENTO APROXIMADO: 
US$ 200 milhões

material que oferece maior resistência ao 
aço e melhora seu comportamento para 
temperaturas criogênicas, reduz o coeficiente 
de dilatação térmica e também aumenta a 
resistência à corrosão. Neste projeto, a altura 
do inner tank será de aproximadamente 33 
metros com uma espessura média de 3 cm, o 
que tornava decisiva uma correta simulação  
da  interação fluído-estrutura. “Também foi 
necessário simular  uma eventual fuga do 
fluído desde o inner tank  até o outer tank 
(reservatório exterior), deixando o GNL em 
contato direto com o reservatório externo 
de concreto protendido. Neste caso, deve ser 
produzida a interação fluído-estrutura com 
o reservatório de concreto, incluindo os 
efeitos de fissuração que produz o gradiente 
térmico no concreto armado”, explica o 
executivo da SIRVE. Este evento é chamado 
de “major leak” (grande vazamento).

 
ISOLADORES 
A grande quantidade de GNL que é 
capaz de armazenar o estanque, somado 
às dimensões e materialidade da estrutura 
sobre o nível de isolamento, representa um 
peso aproximado sobre os dispositivos de 
143.800 toneladas. Este peso condicionou 
o número de isoladores a serem utilizados e 
suas características geométricas e mecânicas.

A separação que deveriam manter os 
isoladores uns dos outros (4,4 m para os 
isoladores internos e 3 m, aproximadamente, 
para os isoladores exteriores) responde a 
uma exigência estrutural que leva a obter 
espessuras razoáveis para a laje do fundo 
do reservatório e a um nível prudente 
de carga sobre os isoladores. Assim foi 
determinada a quantidade de dispositivos a 

são os que absorvem em grande parte o 
deslocamento que sofre a superfície da 
terra”, afirma Sady. A regra geral indica que 
quanto mais flexíveis sejam os isoladores, 
menores serão as acelerações que sentirá a 
estrutura e, portanto, menores seus esforços. 
No entanto, esse fenômeno exige também 
maiores deformações dos isoladores, os 
quais estão limitados fisicamente pela sua 
capacidade de desenho. Por isso, para esse 
projeto, a deformação máxima para a qual 
estão desenhados é de 27 cm, condição que, 
junto com um importante componente 
de amortização, permite os níveis de 
desempenho e proteção desejados para o 
reservatório.

Até o fechamento desta edição, tinha 
sido instalado 90% dos 501 isoladores 
elastômeros (208 deles com núcleo de 
chumbo) dispostos na base do futuro 
reservatório e que sustenta a laje de 
isolamento de 94 metros de diâmetro. ■

A altura do Inner Tank será de 
aproximadamente 33 metros com uma 
espessura média de 3 cm.

A grande quantidade de GNL capaz de ser 
armazenada pelo reservatório, somada 
às dimensões e o material da estrutura, 
representa aproximadamente 143.800 
toneladas em cima dos dispositivos.

A usina de GNL tem capacidade de 
produzir até 5,5 milhões de m³ diários, 
o que implica dispor de um equivalente 

de até 1.100 megawatts para a geração 
de eletricidade. O tanque terrestre 

estará terminado em 2013. A estrutura 
substituirá o atual barco reservatório.
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  EVENTO

O encontro Southern Cone Infraestructure Summit  

reuniu profi ssionais do setor público e privado de mais 

de 20 países. Reportagem de Cristián Peters. 

O s estudos e a experiência mundial 
mostram que existe uma positiva 
relação entre a quantidade 

e a qualidade da infraestrutura e o 
desenvolvimento econômico e social de um 
país. Além disso, os serviços que oferece a 
infraestrutura complementam essa relação 
e apoiam as melhoras na produtividade 
e a competitividade de um país ou 
região, colaborando com o crescimento 
econômico. “Não podemos mais considerar 
a infraestrutura de um lado e os serviços por 
outro, como era tratado tradicionalmente. 
É a defi nição de serviços de infraestrutura 
que são importantes para o desenvolvimento 
econômico e social”, garantiu Ricardo 
Sánchez, Chefe da Unidade de Serviços 
de Infraestrutura da Divisão de Recursos 
Naturais e Infraestrutura da Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe 

(Cepal).
Segundo o executivo, -que participou 

na segunda versão do Southern Cone 
Infraestructure Summit, organizado pelo 
Business News Americas de Santiago, Chile- 
os serviços de infraestrutura aumentam 
a produtividade e reduzem os custos de 
produção, colaborando com o crescimento 
econômico. Da mesma forma, o acesso 
aos serviços de infraestrutura (incluindo 
o transporte) tem um efeito positivo 
maior sobre os ingressos e o bem-estar 
dos segmentos mais pobres, diminuindo a 
desigualdade e a pobreza. Isso é importante 
para que a região continue se fortalecendo 
nesse sentido.

Sánchez fez uma análise completa da 
situação latino-americana em relação à 
infraestrutura e o transporte, e dentro das 
características que encontrou, citou:

ESTRESSE: Vínculo físico ou escassez no 
fornecimento de infraestrutura e serviços.
NÃO INTEGRIDADE: Alta dispersão e 
multiplicidade de visões públicas a respeito 
da infraestrutura e serviços. Falta de 
integridade na abordagem das políticas 
em seus processos (concepção, desenho, 
implantação e segmento, fiscalização e 
avaliação).  
INSTITUCIONALIDADE E REGULAÇÃO: Falhas 
ou obstáculos institucionais e regulatórios, 
tanto na condução das políticas como na 
organização dos mercados.
SUSTENTABILIDADE: Debilidade e/ou 
ausência de critérios de sustentabilidade 
na concepção das políticas dos serviços de 
infraestrutura.
ASSOCIAÇÕES: Para maximizar a colaboração 
dos serviços de infraestrutura ao 
desenvolvimento e à integração deve ser 
analisado a fundo o acesso ao financiamento, 
à qualidade e funcionamento das associações 
público-privadas, a institucionalidade e 
contabilidade regulatória e as condições 
de funcionamento e amadurecimento dos 
mercados de infraestrutura.

Infraestrutura 
sustentável para 
a América Latina

>

O encontro proporcionou interessantes 
debates entre os palestrantes. 
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efeito contrario  em direção ao investimento 
e contra os gastos de manutenção; e a gestão 
das empresas públicas de infraestrutura é 
deficiente em muitos países”, entre outros 
aspectos.

ASSOCIAÇÕES
Apesar do diagnóstico anterior, as 
expectativas estão melhorando e são 
cada vez mais os países que levam a sério 
sua infraestrutura. Inclusive, segundo o 
Southern Cone Infrastructure Summit os 
investimentos em infraestrutura na América 
Latina poderiam alcançar os US$450 
bilhões até 2015.

Uma cifra muito ambiciosa exige o uso 
de mecanismos que permitam gerar essa 
quantidade de recursos, o que em muitos 
casos os Estados não podem custear, o que 
faz com que recorram às alianças público-
privadas, associações que permitem um 
desenvolvimento maior e mais rápido. Nesse 
contexto, a conferência reuniu personagens 
do setor público e privado de mais de 20 
países, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.

O setor de concessões teve um lugar 

importante nesse encontro, através de um 
módulo temático dedicado exclusivamente 
a essa atividade, que foi chamada de 
“concessões em infraestrutura”, onde 
participaram especialistas como Clemente 
Pérez, presidente da associação de 
Concessionárias de Obras de Infraestrutura 
Pública (COPSA), do Chile, e Juan Carlos 
Zevallos, presidente executivo do Ositran, 
organismo supervisor do investimento em 
infraestrutura de transporte de uso público 
do Peru.

Durante sua palestra Clemente Pérez 
destacou as vantagens dos sistemas de 
concessões, entre as quais citou o aumento 
do investimento em infraestrutura pública, 
a geração de sistemas tarifários “de 
mercado”, melhoras na gestão da construção 
e na administração da infraestrutura e que 
permite distribuir os riscos entre o Estado 
que coloca em concessão e a iniciativa 
privada que é concessionário, entre outros 
aspectos.

Uma opinião similar foi a de Juan Carlos 
Zevallos, quem garantiu que, para o Peru, os 
contratos de concessão foram constituídos 
em base a um importante mecanismo de 
atração de investimento privado, assim 
como também contribuíram ao aumento da 
produtividade do país, à redução de custos 
de produção, e a uma maior cobertura 
e qualidade de serviço. “Integrou áreas 
de difícil acesso aos principais centros 
econômicos e modernizou os serviços que 
recebem os usuários. Melhorou a qualidade 
de vida e o nível de ingressos de localidades 
historicamente excluídas e gerou micro 
empresas, conformadas pelas comunidades 
da área de concessão”, acrescentou.

Em resumo, Sánchez garante que a América 
Latina registra limitações importantes no 
fornecimento de serviços de infraestrutura 
(especialmente de transporte) que podem 
condicionar seriamente sua competitividade 
comercial e seu futuro desenvolvimento.

Quanto é necessário para fechar essa lacuna? 
Segundo o executivo, há duas dimensões que 
podem ser levadas em consideração, uma 
vertical, que considerando as necessidades 
de infraestrutura que surgem das empresas e 
da população, e assumindo um crescimento 
regional de cerca de 3,9% até 2020, 
significaria destinar o investimento em 
infraestrutura de aproximadamente 4,8% 
do PIB anual (em energia 1,7%, em 
comunicações 1,8%, em transporte 1,1% 
e em água e saneamento 0,2%); e uma 
horizontal, cujo objetivo seria alcançar os 
níveis de infraestrutura dos países do leste 
da Ásia, na qual o investimento anual 
necessário seria de 7,9% composto de: 
energia com 3,1%, comunicações com 
1,3%, transporte com 3,2% e água e 
saneamento com 0,2%.

No entanto, Sánchez adverte que “um 
gasto maior em infraestrutura é necessário, 
mas não é suficiente: deve-se gastar melhor 
e, para isso, são necessárias reformas 
institucionais”. O pesquisador acusou 
que “em quase todos os países faltam 
mecanismos rigorosos de seleção e avaliação 
de projetos de investimento público; da 
mesma forma, a economia política cria um 

Raúl Ferro, diretor de Business Intelligence 
do Business News Americas (Chile), abriu o 
congresso. 

Ricardo Sánchez, chefe da Unidade de 
Serviços de Infraestrutura da Divisão de 
Recursos Naturais e Infraestrutura da Cepal. 
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Uruguai, Jorge Camaño, diretor nacional 
de hidrografia do Ministério de Transporte 
e Obras Públicas, comentou sobre as 
diferentes estratégias que o país tem com o 
objetivo de melhorar seus portos e acessos ao 
mar.  Entre os planos do país está a criação 
de um Porto de Águas Profundas, que 
poderia atender o mercado de exportação 
e importação da região, composta pela 
Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. 
Em breve, será feito um estudo preliminar 
que dimensione o fluxo da demanda e 
calcule a economia de transporte que seria 
obtida, além de estabelecer um montante de 
investimento.

Esse tipo de projeto fez com que os 

participantes recordassem a importância da 
integração regional, assim como os pontos 
positivos e negativos e as oportunidades 
que apresenta o Cone Sul, com o objetivo 
de compreender o contexto do setor para 
futuros negócios que possam existir.

O evento também envolveu segmentos 
especialmente dedicados à infraestrutura em 
energia e mineração, em águas e saneamento, 
em infraestrutura portuária e transporte 
marítimo, infraestrutura social, entre outros. 
Todos focados na estabilidade social, política 
e financeira na região, seu impacto sobre as 
tendências, incorporação da sustentabilidade 
e a compreensão da mudança climática nos 
projetos de infraestrutura. ■ 

INVESTIMENTOS
O evento também reuniu importantes 
executivos, que debateram sobre as diversas 
obras de infraestrutura nas que estão 
trabalhando ou planejam trabalhar suas 
empresas.

O destaque ficou por conta das 
apresentações da rodovia Rodoanel Norte 
em São Paulo, Brasil, liderada pela empresa 
estatal Dersa e a iniciativa do Corredor 
Bioceânico Aconcágua, que se tornará uma 
nova passagem terrestre entre a Argentina e 
o Chile. Esse projeto, apesar de ter sido uma 
iniciativa apresentada por empresas privadas 
em janeiro de 2008, poucos meses depois 
foi declarado de interesse público em ambos 
os países. 

Também com relação ao transporte, 
mas marítimo desta vez, pelo lado do 

Clemente Pérez, 
presidente da 
associação de 

Concessionárias 
de Obras de 

Infraestrutura 
Pública (COPSA), 

do Chile. 

Um dos debates abordou a 
experiência da capital peruana nas 

associações público-privadas.
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O mercado de máquinas para a 
construção crescerá entre 10%e 
20% na América Latina durante 

2011, segundo Pat Olney, que em maio 
assumiu a presidência da Volvo Construction 
Equipment, a segunda maior divisão da 
corporação sueca.

O motor principal desse desenvolvimento 
é, sem sombra de dúvidas, o Brasil, pelo 
menos é o que considera o executivo, que o 
define como “o mercado mais forte em toda 
a região”. De acordo com Olney, os olhos da 
Volvo CE estão voltados, principalmente, 
para os quatro primeiros países do BRICS 
(Brasil, Rússia, Índia, China, África do 
Sul), onde a empresa fez e está fazendo 
importantes investimentos.

A Volvo CE Latin America têm uma 
ampla variedade de equipamentos no Brasil 
e nos outros países latino-americanos e, 
nos últimos anos, esteve preocupada em 
aumentar gradualmente sua linha de 
produtos. Com sede em Curitiba, Paraná, e 
com uma fábrica em Pederneiras, no interior 

de São Paulo, a empresa produz atualmente, 
no país, escavadeiras, carregadeiras de rodas, 
motoniveladoras, caminhões articulados, 
compactadores e minicarregadeiras.

A empresa sueca está, também, atualmente 
fazendo investimentos de US$10 milhões no 
sistema de montagem e fabricação remota 
de escavadeiras em Pederneiras. O projeto 
pretende utilizar componentes brasileiros 
para alcançar um conteúdo local de 50% 
nos quatro modelos de escavadeiras mais 
importantes do mercado latino-americano 
(EC140C, EC160C, EC210B e EC240B). 
A iniciativa abrange uma ampliação de 
8.500 m2 da fábrica, localizada no estado 
de São Paulo, e investimentos específicos 
em soldagem, máquinas e equipamentos de 
montagem.

Olney também destacou o desenvolvimento 
que teve sua marca chinesa, a SDLG, nas 
carregadeiras de rodas. 

Por sua vez, na Rússia, a Volvo CE está 
investindo ao redor de US$40 milhões 
na fabricação de escavadeiras em Kaluga, 

enquanto que em Banglore, na Índia, os 
investimentos alcançam os SEK140 milhões 
(US$20 milhões).

Mas, sem dúvida, a China é um dos 
principais destinos de crescimento para a 
empresa, onde já foram investidos mais 
de SEK 830 milhões (cerca de US$120 
milhões) em Xangai e Linyi. Também já 
estão investindo SEK 270 milhões (US$38,8 
milhões) em um centro de alta tecnologia 
em Jinan. O executivo destaca que durante 
2010, a Volvo CE obteve 9,4% do mercado 
das carregadeiras de rodas e escavadeiras 
e, nos últimos 12 meses, esta participação 
alcança 11,8% com 49.066 unidades 
comercializadas. 

PRESENÇA LATINO-AMERICANA 
Com certeza, uma das grandes apostas da 
empresa é o Brasil, país onde apresentou 
crescimento tanto em faturamento como em 
participação de mercado. De fato, o Brasil é 
responsável por 57% do aumento das vendas 
que a empresa registrou na América Latina 
durante o ano 2010. 

O objetivo da Volvo CE é estar 
continuamente tratando de expandir a oferta 
de máquinas para o mercado brasileiro e 
latino-americano, assim como também 
potencializar sua rede de distribuidores. 

Nos últimos quatro anos, a Volvo CE 
introduziu no Brasil e nos outros países do 

Sem dúvida, os países emergentes estão atraindo a 

atenção da empresa, que conta com investimentos 

interessantes, segundo comenta Pat Olney, presidente 

da divisão. Reportagem de Cristián Peters. 

MELHOR EMPRESA PARA TRABALHAR

A Volvo foi reconhecida pela segunda vez como a melhor empresa para trabalhar no Brasil, 
de acordo com uma pesquisa realizada pelas revistas Você S/A e Exame, da editora Abril. 

A empresa, com sede em Curitiba, no Paraná, sempre esteve entre as 150 melhores 
desde a aplicação do ranking em 1996 e, nos últimos anos, conseguiu estar entre as 10 
melhores. Obteve o primeiro lugar em 2008, o segundo em 2010 e o terceiro em 2009 e 
a quinta posição em 2007.

Fabricante de caminhões, ônibus e equipamentos de construção, a Volvo tem 3.900 
funcionários na capital do estado do Paraná, em sua sede latino-americana.

A Volvo se destacou em todas as categorias avaliadas na pesquisa: Carreira, 
Desenvolvimento, Remuneração e Benefícios, Saúde, Liderança e Cidadania Empresarial. A 
avaliação mostra que a empresa recebe excelentes notas dos funcionários, o que reflete 
o excelente clima organizacional existente. Outro detalhe destacado pelo estudo é a 
utilização de práticas de gestão avançadas em todas as categorias pesquisadas. Além de 
modernas, essas práticas funcionam de forma eficiente para todos os funcionários, já que 
são consistentes e amplas.

Volvo CE interessada 
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parte, pelos grandes investimentos previstos 
pelo governo federal para os próximos anos 
no estado do Maranhão. Apenas o PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento do 
Governo Federal) prevê um investimento de 
R$43 bilhões (US$23,4 bilhões) no estado 
para o próximo ano.

Ao sul do país, a Volvo CE e o Grupo Linck 
inauguraram uma nova sucursal em Palhoça, 
cuja localização é estratégica segundo a 
empresa, já que a cidade está situada na 
Grande Florianópolis, no corredor de acesso 
ao sul e ao oeste do estado de Santa Catarina 
e na proximidade da rodovia BR-101, que 
une os três estados do sul.   ■

continente uma ampla variedade de modelos 
de compactadores, miniescavadeiras e 
minicarregadeiras. A empresa comercializa 
também sua produção de Road Machinery, 
equipamentos para nivelação e compactação. 
A fábrica brasileira produz, desde o ano 
passado, dois modelos de compactadores 
de solo (SD105F y SD105DX), feitos 
especialmente para trabalhos de construção 
de estradas, vias urbanas e diques. 

Nos últimos meses, a Volvo CE registrou 
uma grande atividade em termos de 
distribuidores e novas filiais, as quais beiram 
40 lugares diferentes, sempre com a filosofia 
de estar mais próximo de seus clientes.

A empresa, junto com a Motiva Máquinas, 
inaugurou uma nova unidade de suporte a 
clientes de Aracajú, a que atenderá os estados 
de Sergipe e Alagoas, expandindo, dessa 
forma, suas atividades no nordeste do país.

Além disso, junto com a empresa 
Entreposto Comércio de Máquinas e 
Serviços, inauguraram em agosto uma nova 
sucursal em São Luís. Com um investimento 
de R$3 milhões (US$1,6 milhão), a criação 
dessa nova unidade foi incentivada, em 

BIOGRAFIA 

Pat Olney tem 42 anos e há 17 anos trabalha no setor de equipamentos de construção, 
sendo que 10 em cargos de gerência dentro da Volvo Construction Equipment. De 2001 
a 2004, foi CFO da Volvo CE e depois foi nomeado presidente da Volvo MotorGraders 
(Motoniveladoras), cargo que manteve até ser nomeado presidente da Volvo Road 
Machinery em 2007. 

Antes de entrar na Volvo, teve vários cargos na Price Waterhouse. 
Formou-se em Administração de Empresas na School of Business, University of Western 

Ontario, no Canadá.

 no BRICS 

A Volvo CE também está investindo 
US$10 milhões na fábrica de Pederneiras, 
no Brasil, para a fabricação de suas 
escavadeiras EC140C, EC160C, EC210B e 
EC240B.

Entre 21 e 22 de 
setembro, Pat Olney, 
presidente da Volvo 

Construction Equipment, 
se reuniu com diversos 
meios de comunicação 

norte-americanos e com 
a Construção Latino-

Americana. 

A empresa está investindo 
US$100 milhões na fábrica de 
Shippensburg, onde atualmente 
produz 50 modelos diferentes, 
número que aumentará a 74 em 2014. 
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EQUIPAMENTOS

N a cidade de Irauçuba, no estado 
do Ceará, no nordeste do Brasil, 
os trabalhos de renovação da 

rodovia BR-222 (que une as cidades de 
Fortaleza e Sobral) estão avançando com 
sucesso com uma importante participação de 
equipamentos Sandvik. Uma peneira de três 
decks QA450, um britador cônico QH330 e 
um britador de mandíbula QJ340, são alguns 
dos equipamentos que hoje estão tendo 
um papel importante no projeto. A Baltt 
Empreiteira Transportes e Terraplanagem 
LTDA. e a companhia Camter, que está 
locando os equipamentos da Baltt, são 
pioneiros na operação destes equipamentos 
na América do Sul.

Entre as principais razões que motivaram 
a aquisição destes três equipamentos 
Sandvik estão: a produtividade, mobilidade 
e desenho. Tanto os britadores como a 
peneira fazem parte do Conjunto Móvel 
de Britagem montados sobre esteiras e 
acionados hidraulicamente, o que permite 
uma rápida mobilidade do conjunto 

para outros locais da obra. Por sua fácil 
transportabilidade, as unidades podem ser 
rapidamente recolocadas em novas áreas do 
projeto, o que faz com que sejam ideais pela 
rapidez de instalação e consequente menor 
custo e maior eficiência. Com a segurança do 
operador como prioridade, os equipamentos 
da Sandvik foram desenhados e fabricados 
sob a certificação da Comunidade Europeia 
e normas de segurança que garantem sua 
facilidade de operação.

O material que está sendo processado para 
a rodovia é o granito. O granito de 600 
mm inicialmente passa pelo britador de 
mandíbulas QJ340, que graças a sua alta 
velocidade de trituração, mandíbula forte 
e função de britagem reversa, permite um 
fluxo contínuo do produto a um segundo 
equipamento da série: o britador cônico 
QH330, onde o material é reduzido ainda 
mais, passando de 100 mm a 25mm.  

Por outro lado, o britador cônico CH430, 
montado na unidade móvel, produz um 
material de excelente forma e qualidade 

graças à técnica de trituração de forma 
cúbica (CSC, sigla em inglês) desenvolvida 
pela Sandvik. Finalmente, a peneira dupla 
de três decks QA450, com uma superfície de 
peneiramento de 6 x 1,5 m, pode alcançar 
um produto final de variada granulometria 
(-6 mm, 6-12 mm, 12-19 mm y +19 mm) 
a uma taxa de 160 mtph (toneladas métricas 
por hora). O comprimento e desenho de suas 
quatro correias transportadoras permitem 
maior empilhamento do material, de até 
cinco metros de altura, e oferecem também 
a possibilidade de recirculação do material 
com a QH330, aumentando ainda mais a 
qualidade do produto final.

“Estamos satisfeitos com a compra das 
unidades da Sandvik. Os equipamentos estão 
bem construídos, são fáceis de instalar e 
de operar, o que nesta região específica é 
inestimável”, destaca Baltt.

Segundo Tiago Carvalho, gerente regional 
de britagem, “devido ao sucesso desta 
operação, tivemos um excelente retorno e 
estamos prontos para satisfazê-lo através de 
nosso departamento de vendas e rede de 
serviços”.
Cabe citar que, em relação ao mercado da 
construção, o Brasil representa 70% do 
negócio da América Latina para a Sandvik e 
aproximadamente 10% do total mundial. ■ 

Sandvik: presente 
na construção de 
estradas no Brasil
Uma peneira QA450 e britadores QH330 e QJ340, são 

alguns dos equipamentos que trabalham na renovação da 

rodovia BR-222.

Uma peneira de três decks QA450, 
um britador cônico QH330 e um 
britador de mandíbula QJ340, são 
alguns dos equipamentos que estão 
trabalhando no projeto. 
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Qual é o próximo passo para o seu negócio? Quais novas 
oportunidades estão prontas para serem aproveitadas? O que você 
poderia fazer com mais conhecimentos e certifi cações? Até onde 
você poderia chegar com os fabricantes adequados, os contatos 
ideais, as ferramentas corretas e um excelente cronograma? Gaste 
bem seu tempo no World of Concrete e obtenha o necessário para 
construir um negócio forte e competitivo. VENHA – VOCÊ VAI 
CONSEGUIR.

SOURCE CODE: CLA

www.worldofconcrete.com
Um seleto participante do Programa de 
Compradores Internacionais
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EQUIPAMENTO

A pesar de que, de início, possa 
parecer que a escolha do 
lubrifi cante correto seja um fator 

secundário em um equipamento, ou pelo 
menos um elemento de pouco peso dentro 
dos custos da operação, o seguinte caso da 
Shell Lubrifi cantes demonstra a importância 
de saber escolher o produto adequado com 
relação ao contexto de operação de um 
equipamento. O caso particular analisado 
pela companhia foi com a construtora 
brasileira Camargo Corrêa na construção de 
uma grande represa na Venezuela, conhecida 
como El Guapo. Durante os trabalhos 
de escavação e retiro de rochas do rio, a 
construtora notou uma rápida deterioração 
e desgaste dos pinos das caçambas em suas 
escavadeiras pelo contato com a água.

Após um estudo correspondente, a empresa 
fabricante de lubrificantes recomendou 
o uso do Shell Albida HDX 2, um 
lubrificante com maior resistência à água 

e que, segundo a companhia, se adaptaria 
perfeitamente às condições do projeto. O 
significativo impacto que teve esta mudança 
de lubrificante na produtividade dos 
equipamentos, ao diminuir os tempos de 
manutenção e paradas  não programadas, 
resultou em uma redução muito importante 
do gasto anual.

O DESAFIO
Os equipamentos pesados da Camargo 
Corrêa estavam expostos à água na operação 
de extração de rochas do rio para a central de 
concreto e a resistência à água se tornou um 
fato cada vez mais crítico.

Nessas condições, o lubrificante utilizado 
era diluído rapidamente, o que obrigava 
a substituição dos pinos e buchas da 
caçamba a cada 250 horas. Como o custo 

da manutenção e paradas não programadas 
cresciam rapidamente, um lubrificante 
com componentes de resistência à água era 
fundamental para o sucesso da operação.

O pessoal técnico da Shell ficou responsável 
pela avaliação inicial da operação e, logo, 
recomendaram o uso do Shell Albida HDX 2, 
dado seu alto rendimento em ambientes com 
presença de água e os  resultados positivos 
obtidos depois de sua implementação em 
ocasiões similares.

O RESULTADO
A aplicação do Shell Albida HDX 2 
trouxe diversos benefícios, entre eles o 
prolongamento da vida útil dos componentes 
da escavadeira de 250 para 350 horas, 
o aumento da produtividade devido à 
disponibilidade dos equipamentos, redução 
nos custos de manutenção e mão de obra 
para trocar os componentes, além de menores 
períodos de paradas não programadas.

Graças ao uso desse produto da Shell foi 
possível diminuir os custos operacionais 
em 28%, o que representou neste caso uma 
economia anual de cerca de US$3,8 milhões. 

É exatamente pela grande importância de 
uma boa escolha de lubrificante que a Shell 
oferece, entre seus serviços, a LubeAnalyst, 
uma análise físico-química do lubrificante, 
teste que se tornou uma ferramenta chave 
dentro dos sistemas de manutenção 
preventiva e preditiva dos equipamentos. ■ 

A utilização do tipo correto 

de óleo em uma operação 

específi ca signifi cou uma 

economia anual de US$3,8 

milhões. Reportagem de 

Cristián Peters. 
Os equipamentos estavam em contato com 
água e garantir uma boa resistência ao 
líquido se tornou algo muito importante para 
garantir a redução dos custos de operação.  

Graças à mudança de lubrificante, foi possível 
baixar 28% dos custos operacionais, o que 
representou, neste caso, uma economia de 
cerca de US$3,8 milhões. 

Escolhendo o lubrificante 
ideal
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EQUIPAMENTOS

A empresa norte-americana Omega 
Morgan, especializada em 
construção industrial, serviços de 

manutenção, e consertos, foi escolhida 
pela mexicana Metalsa para transferir a 
fábrica de carroceria de caminhões Toyota 
Tacoma desde Stockton, Califórnia, nos 
Estados Unidos, até Apodaca (próximo a 
Monterrey), no México, uma viagem de três 
mil quilômetros. O complexo de Stockton 
(originalmente propriedade de Dana 
Corp.) conta com uma série de estações 
de soldagem robotizada e de montagem, 
máquinas de estampagem de aço, redes de 
montagem, equipamentos de computação e 
equipamentos de escritório – todos acessórios 

sofi sticados para  fabricação moderna.
O processo de instalação da fábrica no 

novo lugar começou com uma sessão de 
fotos em detalhe e gravação do desenho 
exato da fábrica original. Logo, começou o 
processo de desconexão de todas as células 
robotizadas de soldagem elétrica e mecânica, 
desmontagem de todas as instalações, para 
logo encaixotar tudo para sua exportação, 
explica Mark Shanholtzer, gerente de projeto 
da Omega Morgan, que supervisou a tarefa.

Foram necessárias seis semanas para 
completar as tarefas, as quais foram 
complicadas devido aos cuidados que 
necessitavam os delicados equipamentos 
robóticos, para evitar qualquer tipo de dano 
durante o transporte. Os guinchos versa-lift da 
companhia, tiveram um papel fundamental 
na movimentação do equipamento. 

Ao mesmo tempo, a Omega Morgan 
executou outra importante tarefa: preparar 
corretamente a documentação alfandegária. 
No total, 30 caminhões semirreboque foram 
utilizados para transportar o equipamento 
até Apodaca.

Com a chegada dos equipamentos no 
México, começava a segunda parte das 
tarefas, montar a fábrica novamente. Junto 
com a Metalsa, a empresa norte-americana 
tirou tudo das caixas e levou ao novo 

edifício. Para facilitar a transição, a Omega 
Morgan já tinha enviado anteriormente uma 
equipe para que trabalhasse junto com os 
engenheiros da Metalsa para estudar e projetar 
a área de instalação. A este procedimento foi 
dada uma grande importância já que a nova 
linha de produção da Toyota transportada 
era parte da expansão de uma instalação já 
existente, o processo de reinstalação não 
poderia interferir na produção.

“Este foi um processo complicado e difícil 
logisticamente, afirmou Shanholtzer. “Foram 
superados desafios na documentação, 
o idioma, as diferentes personalidades, a 
distância, inclusive as diferenças nos sistemas 
de medição de ambos os países. Mas no final 
do projeto, a Metalsa ficou tão impressionada 
com o rendimento, que fomos considerados 
‘fornecedor de preferência’, o que vai ajudar 
na obtenção de novos projetos no futuro”, 
acrescentou.

A Omega Morgan é uma companhia 
especializada em projetos “Turn Key”. 
Atualmente, a companhia está apostando 
por uma série de projetos na América Latina, 
entre eles México e Argentina.    

A Omega Morgan oferece seus serviços 
para manipulação e transporte especializado, 
movimentação de máquinas, embalagem 
e empacotamento, construção industrial e 
movimentos de equipamentos de processo e 
serviços de arquitetura. ■ 

Deslocar uma fábrica de 

carrocerias de caminhões 

para outro lugar a 

aproximadamente três mil 

quilômetros acarreta um 

desafi o logístico enorme. 

Reportagem de Cristián 

Peters. 

Transferem fábrica dos 
EUA ao México 

Jeff Morgan, presidente da Omega Morgan.
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Pequenos Guindastes…    para Grandes Ideias.

 

Novas Possibilidades de Elevação em 
áreas internas e pequenos espaços.

Tel: (1) 713-715-1500
www.maedausa.com

Email: cranes@maedausa.com

OITO MODELOS
• Desde 590 mm de Largura
• Alturas de Elevação de até 22 Metros
• Capacidades de até 6,0 Toneladas Métricas
• Estabilizadores Multiposicionáveis 
• Acionamento a Diesel, Gasolina e Elétrico Procuramos Distribuidores. Entre em Contato.

 

Para informações de vendas ou locação ligue para 813-247-1963 

1902 N. 38th St, Tampa, FL 33605, 813-247-1963
www.certifiedboomrepair.com

Agora representamos os guindastes torre e de cidade de montagem rápida San 
Marco, a linha de acessórios Boscaro e a linha de geradores e torres de luz Magnum.

Ampliaram seus serviços para incluir 

VENDAS E LOCAÇÃO
De guindastes torre de montagem rápida e seus acessórios.

MANUTENÇÃO DE CELOSIA DE LANÇA E MANUTENÇÃO DE LANÇAS HIDRÁULICAS 

tyler.smith@certifiedboomrepair.com

ESPECIALISTAS 
EM 

MANUTENÇÃO 
DE GUINDASTES 

E LANÇAS

Falamos
Español!

DESEJA

EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO?

MÁQUINAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO TRANSPORTE

Seu contato direto com compradores e vendedores

Apenas pelo www.kenkiworld

Associe-se grátis hoje mesmo
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www.chemgrout.com 708.354.7112

Líder mundial em equipamentos 
subterrâneos para a construção

Equipamento para 
cimentação de 
terreno

Construção pesada

Construção de 
edifícios

Restauração e 
reparação

Estradas e pontes

Túneis e mineração

Restauração 
ambiental

Perfuração de poços 
geotérmicos

Mais de 45 anos de experiência em cimentação de terrenos

Para anunciar na seção de classifi cados da 

CLA ou para obter mais informações, por 

favor entre em contato com Bev O’Dell:

Tel: +1-816-886-1858

E-mail: bev.odell@khl.com

Via A. Manzoni 10

22020 FALOPPIO (COMO)

Tel: +39 031 987055

Fax: +39 031 986741

Email: info@boninsegna.it

Web: www.boninsegna.it
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Plataforma elétrica de tesoura
2002-2006 JLG M4069LE and 4069LE
Preços a partir de . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.500.00
2003 JLG 3246E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6500 ea.
1998 Skyjack SJ4626 . . . . . . . . . . . . . . . $3450 ea.
2005 Genie GS-3246  . . . . . . . . . . . . . . . . $8450 ea.
2004-2005 JLG 3246ES
Preços a partir de  . . . . . . . . . . . . . . . $7650.00 ea.
2004-2005 Genie GS-1930 and
JLG 1930ES Preços a partir de  . . . . . . . . $4100 ea.

Braços elétricos articulados
2004 Genie Z-45/25JDC Ele, 2wd . . . . . $19.500.00
2005 Genie Z-45/25JDC Ele, 2wd  . . . . . $24.500.00
2004 Genie Z-34/22N Ele, 2wd,   . . . . . . $17.500.00
2003 JLG E300AJP Ele, 2wd,   . . . . . . . . $15.200.00
2002 JLG E400AJPN Ele, 2wd . . . . . . . . . . $15.500
1999 RF JLG N40E,   . . . . . . . . . . . . . . . . . $9900.00
2004 JLG E600JP Ele, 4wd . . . . . . . . . . $30.100.00
2001 JLG E450AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $12.500
2006 JLG E450AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $27.500
2000 JLG E450A Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . . $11.500
2001 JLG E300AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $10.500

  Braços articulados
2004 Genie Z-45/25J DSL, 4wd. . . . . . . . . $22.500
2003 Genie Z-45/25J DSL, 4wd. . . . . . . . . $19.500
 
Braço telescópico 40-85’

1996 Snorkel TB80 DSL, 4wd . . . . . . . . $19.000.00
2003 Genie S-45 DSL, 4wd . . . . . . . . . . $21.500.00
2006 Genie S-40 DSL,4wd   . . . . . . . . . . . . $23.500
2004 Genie S-85 DSL, 4wd . . . . . . . . . . $44.500.00
2001 JLG 80HX DSL, 4wd . . . . . . . . . . . . . $25.500
2005 JLG 860SJ DSL, 4wd. . . . . . . . . . . . .  $49.500
2003 Genie S-60 DSL, 4wd . . . . . . . . . . . . $24.500
2000 RF 2008 JLG 600S DSL, 4wd . . . . $22.500.00
2000 Remodelado em 2008 JLG
120HX DSL, 4wd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . $42.000.00

ELEVADORES DE OBRA NOVOS E USADOS:
Plataformas de tesoura, braços elevatórios,

manipuladores telescópicos e elevação de pessoas

Coast 2 Coast Equipment
2189 Professor Avenue
Cleveland, Ohio 44113

www.c2cequip.com

2002 JLG E400AJPN ELE 2wd 
1252hrs 

2002 JLG M4069 ELE 2wd 
257hrs

2005 Genie GS1930_Ele 2wd 
71206

2005 Genie Z4525JDC Ele 
2wd 1092hrs

2006 Genie S40 DSL 4wd 
1901hrs

2006 JLG 4069 Ele 2wd 
269hrs

info@c2cequip.com | www.c2cequip.com
Tel: (216) 370-7369 | Fax: 866-343-0690
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Guindastes com Lança Articulada Seguras. 
DE UMA MANEIRA MAIS SIMPLES.

Cranesmart Latinoamerica
Tel: 1-832-671-9119
Fax: 1-780-438-9448
pedro.machado@cranesmartamerica.com

Sistema de pinos de carga com tecnologia sem fio para guindastes com lança articulada.
• Carregue sua carga corretamente: NÃO SEJA PENALIZADO
• Atenda às normas de segurança: NÃO PERCA TEMPO CALCULANDO A CARGA
• Projetado com precisão e simplicidade: VOCÊ MESMO PODE INSTALAR
• Com servico pós venda que você pode confiar

www.cranesmart.com

PERGUNTE PELO NOSSO PROGRAMA 
DE BATERIA GRÁTIS POR TODA VIDA!

SISTEMAS DE 
PINOS DE CARGA 
CRANESMART

ENTRE EM CONTATO HOJE MESMO COM NOSSOS 
PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA!
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Visite nosso site em www.manitowoc.com/cranesdealer ou contate-nos: 
vendas@manitowoc.com | +55 11 3103 0228

Alcance a vantagem Manitowoc
Tecnologia que beneficia seus negócios

A Manitowoc oferece guindastes superiores 
com capacidades que variam de  t a  t. A 
Manitowoc é uma líder de confiança em elevação, 
com guindastes no centro dos canteiros de obra no 
mundo todo. Nossas inovações se tornaram o padrão 
do setor e são desenvolvidas para facilitar o seu 
trabalho. A Manitowoc oferece vantagens tecnológicas 
para maior eficiência no local de trabalho. 

Vantagens dos guindastes Manitowoc: 

Começam a trabalhar mais rápido — A tecnologia FACT aumenta 
o desempenho com montagem mais rápida e mais fácil para o 
guindaste começar a operar

Melhoram seus resultados — A Manitowoc Crane Care aumenta 
o tempo em atividade, resultando em melhor confiabilidade e custo 
de propriedade mais baixo

Ampliam suas oportunidades de trabalho — A Manitowoc 
oferece uma linha completa de sistemas de elevação que inclui 
acessórios MAX-ER, jibs e acessórios especializados para o setor 
de energia eólica

te-nos:

T aumenta 
ra o 

aumenta 
de e custo 

woc 
nclui
 setor 
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