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C om calma e prudência. Já tínhamos anunciado anteriormente, 
apesar de que a América Latina continua imersa no caminho 
do crescimento, não se deve deixar de remar para continuar 

enfrente. Surgem algumas correntes que podem fazer com que os bons 
desempenhos que vimos até hoje corram riscos. Mas não devemos ser 
pessimistas, o alerta é de cautela. 

Observamos com esperança como a Colômbia, está empenhada em 
investir 3% de seu Produto Interno Bruto (PIB) em infraestrutura 
e, com isso, pelo menos se aproximar à média necessária para o 
crescimento sustentável, com anúncios de concessões viárias de mais 
de US$22,3 bilhões para os próximos seis anos. Ponto a favor.

Ao mesmo tempo, é preocupante que potências como a Argentina, 
com uma indústria da construção historicamente importante esteja 
hoje em baixa especialmente nos últimos meses, registrando uma 
queda entre janeiro e julho de quase um ponto percentual. Ponto 
em contra. 

No entanto, há países com indicadores ainda muito positivos. 
Durante os primeiros cinco meses do ano a atividade da construção 
no Panamá registrou um aumento de 3,9% nos projetos em execução 
e o setor aportará mais de 10% do PIB. Novamente ponto a favor. 

Mas, defi nitivamente, o setor não perdeu seu auge e continuará 
atraindo investimentos, desenvolvimento e a evolução da 
concorrência. Interessante é o conteúdo das próximas páginas: 
opiniões e projetos das empresas fabricantes e associações, que nesta 
edição focaram equipamentos de terraplanagem e guindastes, como 
também sobre a Ponte Chacao, que concentra a atenção da nossa 
seção País em Foco: Chile. 

Também nesta edição, o leitor poderá encontrar o ranking 
CLA50, que traz as 50 principais construtoras da região, elaborado 
pelo segundo ano consecutivo pela Construção Latino-Americana. 
Os resultados das empresas envolvidas aumentaram 8,3% em 
comparação com o ranking do ano passado. No entanto, a cifra não 
é algo surpreendente. Como comentamos anteriormente, a região 
continua forte com relação à crise mundial, e, por mais que existam 
sinais de fragilização em alguns países, a América Latina, como um 
todo, se mantém forte. 

A lista CLA50 continua mostrando o predomínio brasileiro na 
indústria com cerca de 30 empresas participantes que abrangem 
66,7% das receitas. Também é interessante ver como o resto das 
companhias está distribuído: companhias mexicanas, chilenas, 
argentinas, colombianas e uma importante construtora peruana.

Cristián Peters 
Editor Construcción Latinoamericana
KHL Group Américas
T. +56-2-8850321 / C. +56-9-77987493
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Santiago, Chile
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C erca de 30 projetos 
rodoviários, que 
exigiriam investimentos 

de mais de US$22,3 bilhões, 
são os que a Colômbia pretende 
dar em concessão com o 
programa denominado Quarta 
Geração de Concessões, que foi 
lançado pelo presidente Juan 
Manuel Santos na metade de 
setembro. 

Segundo explicou o 
presidente, “o anúncio das 
licitações das seis primeiras 
concessões serão conhecidas 
dentro de três meses, em 
dezembro deste ano, com um 
custo aproximado de oito 

bilhões de pesos (US$4,5 
bilhões)”.

Com esse plano, o governo 
colombiano espera alcançar 
em dois anos, mais do que foi 
alcançado nas últimas duas 
décadas. “Essa tarefa deve ser 
feita com muita qualidade e 
serenidade. Precisamos dessa 
infraestrutura o mais cedo 
possível”, indicou Santos 
em um fórum organizado 
pela Agência Nacional de 
Infraestrutura (ANI).

O mandatário também 
incentivou a geração de 
parcerias público-privadas, que 
permitam ao governo cumprir 

Colômbia planeja 
concessões de 
US$22,3 bilhões 

sua meta de investir em dois 
anos, mais de US$10 bilhões 
em infraestrutura e alcançar 
3% do PIB. 

Até o momento, a ANI 
recebeu 16 propostas de 
investidores privados com as 
quais seria possível construir 
12 estradas e quatro ferrovias 
por um valor de mais de 
US$7,2 bilhões. ■

A Quarta Geração de 
Concessões considera 
trinta projetos viários.

HAITI O Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) 
anunciou a aprovação de 
uma doação de US$50 
milhões ao Haiti para a 
segunda fase da construção 
do Parque Industrial de 
Caracol na região norte do 
país.

Segundo o BID, dentro dos 
próximos seis anos, serão 
investidos US$180 milhões 
para o desenvolvimento do 
novo parque industrial, que 
está sendo construído em 
um terreno estatal de 250 
hectares. Ao ser concluído, 
o parque industrial terá 
uma capacidade para 40 
mil trabalhadores em uma 
região caracterizada pela 
escassez de emprego 
formal.

Os recursos do BID 
financiam a construção 
de edifícios industriais, 
administrativos e 
residenciais, ruas internas, 
centrais de tratamento de 
água, conexões de serviços 
básicos, entre outras obras.

O BID é o principal doador 
multilateral do Haiti. Desde 
o terremoto de 2010, 
aprovou US$590 milhões 
em novas doações e 
concedeu mais de US$479 
milhões para projetos de 
agricultura, educação, 
energia, transporte e 
desenvolvimento do setor 
privado.

 EM DESTAQUE

Construção argentina 
registra queda 
Uma queda de 0,4% foi o 
que registrou a indústria da 
construção de julho de 2011 
a julho de 2012, acumulando 
assim a quarta baixa consecutiva. 
Segundo dados do relatório do 
Instituto Nacional de Estatísticas 
e Censos (Indec), a atividade no 
setor da construção acumula uma 
queda de 0,8% até o momento 
em 2012, apesar de que cresceu 
1,6% com relação a junho de 
2012.

Durante julho, as vendas 
de asfalto caíram 27,8% com 
relação ao mesmo período de 
2011, as receitas por pisos e 
revestimentos caíram 25,4% 
e as vendas de barras de ferro 
para concreto 8,2%.

A notícia positiva ficou por 
conta da venda de tijolos, que 

registrou um acréscimo de 
0,2%. Já as superfícies dedicadas 
à construção registraram, em 
junho, um crescimento em 
comparação a junho de 2011 de 
1,2%, mas uma queda de 9,1% 

em relação ao mês anterior. 
Apesar do registrado na 

primeira metade do ano, o 
governo argentino previu que 
o PIB do país crescerá 5,1% 
este ano. ■
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Construção panamenha 
continua em alta
O setor da construção, um dos principais motores 
da economia do Panamá, continua em alta e 
se mantém entre os principais fatores do bom 
desenvolvimento da economia do país, cujo PIB, 
segundo estimativas, voltará a ter um crescimento 
de dois dígitos durante este ano, segundo informou 
o Ministério de Economia e Finanças (MEF).

Durante os primeiros cinco meses do ano, a 
atividade da construção registrou um aumento de 
3,9% nos projetos em execução, segundo um relatório da Direção de Análise Econômico e Social do MEF. 

A construção continuou crescendo não apenas na quantidade de projetos, mas também em 
seu investimento e superfícies construídas. Enquanto que os valores destinados a residências 
aumentaram 3,6% e as de outros fins 14,6% em comparação com o período janeiro-maio de 2011, 
os investimentos envolvidos cresceram 36,8%, ultrapassando US$670 milhões, dos quais 39% foram 
destinados a construções residenciais e 61% a não residenciais.

2012
OUTUBRO
11-13 / Ekotectura
Bogotá, Colombia
www.ekotectura.com

12-17 / Ferro 10 Cuba
La Habana, Cuba
www.ferro10.com

16-20 / Expo Chiac
México DF, México
www.chiac.com.mx

17-18 / Latin Markets 
Colombia
Bogotá, Colombia
www.latinmarkets.org

25-28 / Construexpo 
Pereira
Pereira, Colombia
www.expofuturo.com

24-26 / Construexpo 
Guadalajara
Guadalajara, México
www.construforoexpo.com

31-01 / Fematec
Buenos Aires, Argentina
www.fematec.com

  AGENDA

Bolívia construirá 
teleférico La Paz-El Alto 

pessoas.
O teleférico terá 427 cabines, 

que transportarão uma média 
de 18 mil passageiros por hora 
durante 17 horas diárias. O 
tempo de viagem da linha 
Vermelha será de 10 minutos; 
13,5 minutos na Amarela e 
16,5 minutos na Verde. ■

O ministro de Obras Públicas 
da Bolívia, Vladimir Sánchez, 
e o representante da empresa 
austríaca Doppelmyr, Martín 
Schoffel, fecharam um 
contrato que inclui o projeto, 
a construção e a entrada em 
operação de um teleférico entre 
as localidades de El Alto e La 
Paz. 

O projeto, que demandará 
um investimento total de 
mais de US$234,6 milhões, 
considera a construção de 
três linhas de transporte por 
cabo: Linha vermelha, entre 
a Avenida Panoramica até a 
Escuela Naval; Linha amarela, 
entre a Cidade Satélite e São 
Jorge; e Linha Verde, entre o 
último ponto e Las Cholas, na 
zona Sul. 

A obra será financiada com 
recursos do Banco Central 
da Bolívia e permitirá aliviar 
o trânsito veicular que existe 
entre La Paz e El Alto, que é 
de mais de dois milhões de 

COSTA RICA O governo 
terá até janeiro para decidir 
se constrói ou não uma 
linha de VLT (Veículo leve 
sobre Trilhos) de 10 km de 
percurso com 18 estações, 
que cruzará de leste a oeste 
a cidade de San José. O 
projeto custará cerca de  
US$250 milhões. 

Para a empresa francesa 
Systra, o projeto é viável do 
ponto de vista ambiental, 
socioeconômico e financeiro. 
Cerca de 150 mil pessoas 
(3,5% da população total do 
país) utilizarão este meio de 
transporte diariamente.

 EM DESTAQUE

O presidente Evo Morales 
participou da assinatura do 
contrato e início da construção 
do teleférico La Paz-El Alto. 
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BRASIL

8

EMPREGO Segundo 
um estudo baseado 
em dados do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho 
e Emprego, pela primeira 
vez em muitos anos, a 
contratação de pessoal em 
obras de infraestrutura é o 
dobro que o observado na 
construção civil. 

Nos 12 meses terminados 
em julho, as obras de 
infraestrutura ofereceram 
92.300 novos postos 
de trabalho formais em 
todo o Brasil, enquanto 
na construção civil foram 
criados apenas 43.100. 
Outros 45.100 postos de 
trabalho foram registrados 
em serviços de construção, 
totalizando 180.500 
trabalhos formais no setor.

A recuperação do emprego 
em infraestrutura está 
se intensificando nas 
obras de energia elétrica, 
telecomunicações, água, 
esgoto e transporte por 
dutos. De agosto de 2011 a 
julho de 2012, foram criados 
31.282 empregos nessas 
áreas, uma alta de 873,9% 
com relação aos 3.212 
postos gerados durantes os 
12 meses anteriores.

 EM DESTAQUE

F oi autorizada a 
retomada das obras da 
hidrelétrica de Belo 

Monte. O Supremo Tribunal 
Federal (STF) deu sinal verde 
ao projeto, que teve seus 
trabalhos interrompidos no 
dia 14 de agosto por ordem 
do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, com sede em 
Brasília. Entretanto, o reinício 
das obras não impede a revisão 
do caso.

Belo Monte, a terceira 
maior hidrelétrica do mundo, 
começou a ser construída 
em março de 2011 na cidade 
de Altamira, no Pará, apesar 
da resistência de índios e 
ecologistas, que alegam que 

a obra terá um impacto 
irreversível na Amazônia. As 
obras foram paralisadas para 
poder consultar os índios. 
Cabe lembrar que a iniciativa 
prevê a inundação de 502 
km2, além do desvio do rio 
Xingú, afl uente do Amazonas.

Por outro lado, os 
defensores da hidrelétrica 
garantem que a paralização 
das obras prejudicaria o 
patrimônio público, assim 
como a economia e a política 
energética do país. 

Com 11.200 MW 
de potência instalada 
(aproximadamente 11% da 
capacidade total do país), a 
represa foi planejada para ser a 

Cai a confi ança na construção
de obra, acesso ao crédito, e 
situação geral dos negócios. 

De acordo com o que foi 
divulgado pela agência de 
notícias Reuters, a queda de 
agosto pode ser parcialmente 
explicada pela diminuição da 
Locação de Equipamentos 

de Construção e Demolição 
com operador, que caiu 11% 
diante do retrocesso de 3,9% 
de julho. 

Também houve uma baixa no 
de Obras de Acabamento, com 
uma queda de 5,0% após os 
4,1% do mês anterior. ■

terceira maior hidrelétrica do 
mundo, depois da chinesa Três 
Gargantas e da sul-americana 
Itaipu, localizada na fronteira 
do Brasil com o Paraguai. O 
projeto exigirá investimentos 
da ordem de US$ 13 bilhões. 
Espera-se que a primeira 
turbina entre em operação em 
2015 e a última em 2019. ■

Luz verde para 
obras de Belo 
Monte

Segundo a sondagem 
conjuntural da construção 
elaborado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), o 
Índice de Confiança da 
Construção (ICST) do Brasil 
caiu 9,8% interanual no 
trimestre terminado em agosto, 
passando dos 135,2 pontos 
obtidos em 2011 ante os 122,0 
em 2012. Já no trimestre 
que terminou em julho, o 
índice tinha cedido 9,9% em 
comparação com o mesmo 
período de 2011, alcançando 
os 123,8 pontos.

O questionário básico da 
pesquisa está composto por 
11 perguntas direcionadas  
exclusivamente à atividade 
econômica das empresas, 
abrangendo temas como nível 
de demanda, absorção de mão 

Belo Monte: a iniciativa pretende 
se tornar a maior hidrelétrica do 
mundo. 

Construção Latino-Americana Outubro de 2012 

CLA 10 2012 Brazil News PTG SO JG.indd   8CLA 10 2012 Brazil News PTG SO JG.indd   8 03/10/2012   10:32:2903/10/2012   10:32:29



Full Page.indd   1Full Page.indd   1 10/3/2012   9:36:23 AM10/3/2012   9:36:23 AM



MUNDO

Construção Latino-Americana Outubro de 2012 10

SÉRVIA Em dezembro 
terá início a construção do 
trecho sérvio do gasoduto 
russo Torrente Sul, que 
começará em um terminal 
russo na costa do Mar 
Negro, atravessará essas 
águas até chegar à Bulgária 
e a só então cruzará o resto 
da Europa.

O projeto, liderado pela 
russa Gazprom, junto 
a empresas da Itália, 
Alemanha e França, exigirá 
investimentos de 8,6 bilhões 
de euros. A previsão é 
que esteja concluído em 
2015, quando permitirá a 
passagem de 65 bilhões de 
metros cúbicos de gás por 
ano.

 EM DESTAQUE

China estará à frente dos Estados 
Unidos e será considerado o país 
com o maior número de arranha-
céus (edifícios com mais de 152 
metros de altura, segundo um 
relatório elaborado pelo portal 
Motian City, uma organização de 
pesquisa chinesa especializada em 
arranha-céus).

Mas se, em 2017, a China 
continental terá 802 arranha-
céus e os Estados Unidos, 539, 
a diferença vai se acentuar 
ainda mais com o passar dos 
anos. Em 2022, a China terá 
1.318 arranha-céus e os Estados 
Unidos, 563.

Apesar disso, a enorme 
quantidade de arranha-céus 
projetados na China exigiria um 
investimento total de cerca de 
US$270 bilhões, o que poderia 
gerar uma bolha na construção 
desse tipo de edifícios.  ■

Europa continua lutando
O setor da construção europeu 
continua apresentando 
números preocupantes. A 
atividade da zona do euro (17 
países) registrou em julho uma 
queda de 0,3% com relação ao 
mês anterior, quando já tinha 
diminuído 0,6%, registrando 
uma queda interanual de 

4,7%, segundo os dados 
divulgados pelo escritório de 
estatísticas da União Europeia 
(UE) , Eurostat. 

Por sua vez, no conjunto 
da UE (composto por 27 
nações), a produção do setor 
da construção caiu 0,2% com 
relação a junho, quando tinha 
diminuído 1,4%, alcançando 
uma queda dentro dos 12 
meses anteriores de 6,1%. 

Segundo o relatório, entre 
os países cujos dados estavam 
disponíveis até julho de 
2012, a atividade no setor 
da construção caiu em dez 

China ultrapassará os Estados 
Unidos em arranha-céus 

países e aumentou em cinco, 
em comparação com o mês 
anterior. As maiores quedas 
correspondem à Itália (-2,2%), 
Espanha (-2,1%) e Suécia 
(-1,1%). Apesar disso, os 
aumentos mais importantes 
são da Hungria (+8,7%), 
Alemanha (+1,9%), Bulgária e 
República Tcheca (ambos com 
+1,6%).

Em relação a julho de 2011, a 
atividade da construção sofreu 
uma diminuição em 12 países e 
aumentou em três. Os avanços 
foram registrados na Hungria 
(+7,7%), Bulgária (+3%) e 
Alemanha (+2,2%), enquanto 
que os maiores decréscimos 
foram observados na Eslovênia 
(-18,3%), Portugal (-18,2%) e 
Espanha (-16,1%).  ■

A atividade da construção, 
de julho de 2011 a julho de 
2012, diminuiu em 12 países e 
aumentou em três.

Em 2017, o gigante asiático 
terá 802 edifícios com altura 
superior aos 152 metros.

A tualmente, os Estados 
Unidos lideram a lista 
de países com a maior 

quantidade de arranha-céus, 
registrando 533, diante dos 470 
da China continental. Entretanto, 
o gigante asiático atualmente 
tem 332 edifícios em construção 
e outros 516 em projeto 
(sendo que os Estados Unidos 
registram seis em construção e 24 
planejados). De acordo com essas 
cifras, nos próximos cinco anos, a 
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A mexicana Cemex anunciou 
que a Cemex Latam Holdings, 
subsidiária direta da Cemex 
Espanha, apresentou à 
Superintendência Financeira da 
Colômbia uma solicitação para 
disponibilizar suas ações na 
Bolsa de Valores do país para 
oferecer uma minoria de suas 
ações em uma oferta pública 
a investidores colombianos e 
a investidores elegíveis fora da 
Colômbia. 

Espera-se que os ativos da 
Cemex Latam incluíam todos 
os ativos da Cemex na América 
Central e na América do 
Sul, os quais não incluem o 
México.

Esta ação da companhia, 
com sede em Monterrey, 
Nuevo León, tem o objetivo 
de colocar fim a 11 perdas 
trimestrais consecutivas, as 
quais fizeram a empresas 
assumir dívidas importantes. 
O que for arrecadado com 
essa abertura será destinado a 
amortizar um valor de cerca 
de US$1 bilhão aos bancos no 
ano que vem, sob um acordo 
de refinanciamento. 

“A Cemex continuará 
avaliando também outras 
opções de venda de ativos 
anunciadas previamente, 
mas a eventual implantação 
de qualquer uma delas (que 

incluem as vendas potenciais 
de: uma participação 
minoritária em operações em 
países selecionados; certos 
ativos nos Estados Unidos; 
certos ativos na Europa; e/ou 
outros ativos não estratégicos) 
se mantém sujeitas à discrição 
única da Cemex”, anunciou 
a empresa em um 
comunicado.  ■

Atlas Copco lança martelo 
demolidor hidráulico inédito 

integrado e sem a necessidade 
de manutenção é de fácil 
acesso e está bem protegido 
contra golpes e vibrações.

O SB 702 pode ser instalado 
em diferentes máquinas 
portadoras. Em caso de uma 
sobrecarga elétrica, o martelo 
está protegido por uma válvula 
integrada que evita danos e 
paradas de produção. 

A companhia também 
destaca que o SB 702 é de 
fácil instalação e exige pouca 
manutenção.

Outra vantagem do novo 
modelo são seus retentores 
duplos, que, entre outras 
coisas, minimizam a tensão e o 
desgaste das ferramentas.

Graças à recuperação de 
energia o SB 702 proporciona 
muito mais rendimento 
de percussão. Enquanto a 
energia de impacto permanece 

constante, o martelo aumenta 
a frequência dos golpes, o 
que aumenta o rendimento 
da percussão. Isto, por sua 
vez, aumenta a eficiência, 
o que permite uma maior 
produtividade com um 
menor consumo de 
combustível. 

A recuperação de energia 
também ajuda a absorver o 
retrocesso, o que significa 
menos desgaste da máquina 
portadora e um maior nível de 
conforto para o operador.   ■

Cemex lançará 
ações na Colômbia

Essa atitude da companhia, com 
sede em Monterrey, Nuevo 
León, tem o objetivo de acabar 
com 11 perdas trimestrais 
consecutivas. 

 EM DESTAQUE
CARLYLE GROUP 
O Carlyle Group anunciou a 
compra de 25% do Grupo 
Orguel, empresa brasileira 
especializada em locação 
de equipamentos para 
construção, com 75 locais 
em 11 estados do Brasil. 
Apesar de que o valor da 
negociação não foi revelado, 
foi divulgado que o controle 
do grupo continuará com a 
família fundadora, Guerra 
Lages. 

O interesse do grupo 
norte-americano para a 
aquisição foi atribuída ao 
potencial de investimento no 
setor de construção no País. 
A aquisição foi feita por meio 
de parceria entre os fundos 
Carlyle South America 
Buyout Fund e o Fundo 
Brasil de Internacionalização 
de Empresas (FBIE), criado 
em 2010 pelo Carlyle e pelo 
Banco do Brasil.

Esta é a quinta operação 
do fundo no Brasil, país 
em que o gestor de ativos 
alternativos já realizou 
vários investimentos como 
na agência de turismo CVC, 
o grupo de soluções para 
a saúde Qualicorp, a firma 
de roupa íntima Scalina 
e a rede de brinquedos 
Ri-Happy.  

A companhia internacional 
Atlas Copco acaba de lançar 
um novo martelo demolidor 
hidráulico de elevado 
desempenho, o SB 702, que 
se destaca por um menor 
consumo de combustível, 
menores vibrações e menor 
ruído. 
Um dos principais diferenciais 
desse martelo demolidor 
é seu corpo sólido, uma 
característica que nenhum 
outro na classe dos 700 kg 
possui. O mecanismo de 
percussão e o sistema de guia 
estão integrados num único 
bloco de aço, eliminando 
a necessidade de parafusos 
laterais. O acumulador 

O SB 702 trabalha com uma 
ampla variedade de pressão, fato 
que o torna adaptável a qualquer 
máquina portadora.
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 EM DESTAQUE
IPAF A Federação 
Internacional de Plataformas 
Aéreas contratou, como 
gerente geral para o Brasil, 
Antonio Barbosa, executivo 
com mais de 35 anos de 
experiência em vendas, 
marketing e suporte pós-
venda e que trabalhou para 
companhias como Caterpillar, 
Scania, Navistar International, 
Wirtgen e Sandvik.

A IPAF já possui mais de 
20 membros no Brasil e 
continua crescendo. Cabe 
destacar que recentemente 
26 supervisores da 
Odebrecht terminaram 
o curso de Plataformas 
Elevatórias Móveis de 
Pessoas (PEMPS), que foi 
dirigido pelo instrutor sênior 
da IPAF, Rafael Bazzarella, 
da área de Segurança de 
Produto da Skyjack.

A empresa familiar argentina, 
Caminos del Mercosur, 
fundada em 1996, registrou 
um importante aumento 
de sua produção graças à 
aquisição de um britador 
Sandvik QJ341. 

Com uma produção de 
20 mil toneladas anuais de 
agregados, a companhia já 
era considerada o maior 
fornecedor de rocha triturada 
entre as principais construtoras 
que operam em sua área. 
No entanto, na hora de ir 
mais longe, os custos de frete 
podiam encarecer o custo 

final do agregado em até 
200%. 

Com esse fator limitante, a 
Caminos del Mercosur 
decidiu investir em um 
britador de mandíbulas 
QJ341. A grande vantagem 
que oferecem os equipamentos 
de britagem e peneiramento 
móveis é que são capazes 
não apenas de se locomover 
dentro da pedreira, mas podem 
também ser transportados em 
caminhões de prancha baixa e 
começar a operar rapidamente, 
sem a necessidade de 
instalações prévias dentro da 

pedreira. 
A QJ341 possui uma 

abertura de 1200 x 750 cm e 
uma capacidade de produção 
de até 400 toneladas por 
hora. Está desenhada para ser 
facilmente operável por meio 
de seu controle remoto, o 
monitor colorido permite ao 
operador observar e controlar 
a operação, sua capacidade de 
autorregular sua alimentação, 
o que leva a uma produção 
eficiente. O acesso ao motor 
do britador é fácil, além de 
ser fácil a manutenção do 
equipamento.  ■

Edifi ca-ExpoHormigón ICH
Aproveitando a Semana 
da Construção no Chile, a 
Câmara da Construção desse 
país está preparando para os 
dias 8 a 11 de maio, a feira 
Edifica–ExporHormigón ICH 
2013 na capital chilena.

A organização do evento 
pretende contar com a 
participação de 400 empresas 
e mais de 1.200 marcas, 
que desejam fortalecer suas 
redes comerciais e projetar 
novos negócios na América 
Latina, mostrando as últimas 
novidades em produtos e 

serviços para o setor. O 
evento, que ocupará uma 
área de 12 mil m2 cobertos 
e 8 mil m2 na parte externa, 
espera receber cerca de 30 mil 
visitantes.  

Uma das principais atrações 
dessa versão é a realização 
de quatro salões temáticos 
relacionados com arquitetura, 
segurança, energia e máquinas, 
onde as empresas relacionadas 
terão um espaço exclusivo para 
mostrar produtos de cada área 
aos visitantes. 

Cabe destacar a participação 

internacional esperada para 
essa feira. Cerca de 20% dos 
expositores serão empresas da 
Colômbia, Peru, Argentina, 
Brasil, China e Bélgica.  ■

EM DESTAQUA f ili i fi l d d é d i

Sandvik QJ341 aumenta 
100% a produção de pedreira

A QJ341 possui uma 
abertura de 1200 x 750 

cm e uma capacidade 
de produção de até 400 

toneladas por hora.
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PAÍS FOCO

Obras Públicas”, conta a engenheira civil 
Maria Luisa Garrido, coordenadora geral 
da comissão encarregada pelo projeto do 
Ministério de Obras Públicas (MOP) do 
Chile. 

A profissional -que acompanhou em 
agosto deste ano ao ministro de Obras 
Públicas, Laurence Golborne, em sua 
viagem pela Ásia para promover o projeto 
entre empresas de outros países, explica 
que o empreendimento está composto 
pelo desenho e construção de uma ponte 
suspensa de aproximadamente 2,6 km de 
comprimento, com grandes vãos sobre o 
Canal de Chacao. Com essas dimensões, 
a estrutura será considerada uma das 20 
maiores pontes suspensas do mundo.

Apesar de que o projeto já tinha sido 
rejeitado pelo governo anterior devido ao 
alto custo e sua relativa baixa rentabilidade 
social, a atual administração, para resolver 
essa situação, estabeleceu que o custo não 

O governo do Chile está centrando esforços no 

projeto da Ponte Chacao. Empresas de diversos 

países demonstraram interesse pela iniciativa. 

Reportagem de Clarise Ardúz.

CRONOGRAMA DO 
PROJETO:

Início Pré-classificação: Agosto de 2012
Convite à Licitação: 1º trimestre de 
2013
Recebimento de propostas: 9 meses 
depois do chamado à licitação 
Adjudicação: 1º trimestre de 2014
Início das obras: 2015
Entrada em funcionamento: 2019 
(estimado)

Ponte Chacao: 
atravessando mares 

A gora sim. Tudo indica que o projeto 
da Ponte Chacao, ideia que foi 
proposta durante o governo do 

ex-presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-
2000), sairá do papel. Há alguns meses, o 
governo chileno deu início às negociações para 
conseguir interessados na construção desta 
grande obra, que tem como objetivo unir a ilha 
de Chiloé com o continente, no sul do país. 

“É o maior projeto em desenho e 
construção que está sendo realizado sob 
a modalidade de contratação tradicional 
através da Direção Viária do Ministério de 

O ministro de Obras Públicas do Chile, 
Laurence Golborne, apresentando o 
projeto da Ponte Chacao.   
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do MOP e as normas chilenas de qualidade 
correspondentes”. 

O desenho do projeto licitado em 2005 
consiste em uma estrutura do tipo suspensa 
com uma extensão de aproximadamente de 
2,6 km, com dois vãos principais -de 1.100 
e 1.055 metros-, com uma plataforma 
de uma largura total de 21,6 metros que 
permitia quatro pistas de circulação - duas 

poderia passar de US$740 milhões. “Desse 
valor, US$700 milhões, serão destinados 
para o projeto e a construção da Ponte 
Chacao. O resto do orçamento corresponde 
aos acessos viários Norte e Sul, para 
interligar a estrutura com a rodovia Ruta 5 
e à assessoria e inspeção fiscal do contrato 
de projeto e construção da ponte, entre 
outros”, acrescenta Garrido.

Apesar de que já existe um projeto 
preliminar da ponte, as características 
técnicas serão conhecidas assim que a 
licitação for designada, o que está previsto 
para o primeiro trimestre de 2014. A 
engenheira informa que as características 
de base são as seguintes: “a ponte deve 
ser do tipo suspensa, deverá cumprir com 
as exigências do Sistema de Controle de 
Qualidade do MOP, também com as 
regras que indica o Manual de Rodovias 

Durante a viagem do ministro chileno de Obras 
Públicas pela Ásia, realizada em agosto, foram 
visitadas quatro pontes na China e duas na Coreia. 

A Ponte Chacao (em azul) unirá a ilha de 
Chiloé com o continente, no sul do país.
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AA PPonte Chacao (em azul) unirá a ilha de 
Chiloé com o continente, no sul do país.

CONSTRUÇÃO CRESCEU 10,9% EM JULHO 

A construção em geral, no Chile, continua demonstrando um bom desempenho com taxas 
de crescimento anual de dois dígitos e, segundo o último Índice Mensal da Atividade da 
Construção (Imacon) divulgado pela Câmara Chilena da Construção (CChC), o indicador 
aumentou 10,9% em julho com relação ao mesmo mês de 2011, ultrapassando em 0,2% 
o resultado registrado em junho passado.

Segundo a Câmara, as expectativas dos empresários sobre o desempenho do setor 
permanecem otimistas, apesar dos sinais de moderação. 
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por sentido-, com uma altura da estrutura 
metálica de 2,8 metros no eixo e com dutos 
para serviços de água potável, energia, 
comunicações entre outros serviços”, 
comenta Garrido.

BENEFÍCIOS
Por mais que o custo-benefício do projeto 
cause algumas dúvidas, o que está em 
jogo são os benefícios que trará para os 
habitantes da ilha de Chiloé que hoje estão 
parcialmente isolados, comunicando-se 
com o continente através de escassos ferrys. 
Segundo a engenheira, “o benefício principal 
do projeto é a economia de tempo para os 
habitantes da ilha de Chiloé, assim como 
das pessoas que por diversos motivos devem 
se locomover entre o continente e a ilha”. 

Também haverá benefícios sociais 
adicionais, como a economia de custos de 
combustível, de operação e de manutenção 
ante o atual sistema de transporte.  

Com relação a outros benefícios que 
surgirão a partir da construção da ponte, 
Garrido garante que também podem ser 
levados em consideração “o aumento do 
PIB local, efeitos de demanda induzida pela 

existência da ponte e aumento do turismo, 
melhorias à condição de isolamento com 
todos os aspectos positivos na qualidade de 
vida que acarreta, além do melhoramento 
da imagem do país pelo desenvolvimento 
dessa obra de infraestrutura única na 
América Latina”.

AÇÕES E AVANÇOS
O governo do Chile realizou diversas 
ações de difusão para poder encontrar 
propostas que encaixam com o orçamento, 
como, por exemplo, a viagem pela China 
e Coreia do Sul, em agosto, onde as 
autoridades puderam conhecer estruturas 
de pontes parecidas ao que será a da Ponte 
Chacao, além de diversos encontros para 
promover o projeto com embaixadores, 
adidos comerciais e câmara de comércio de 
diversos países.   

E, obviamente, tanto esforço, não poderia 
terminar sem um bom final. “Teve início 
a primeira fase do processo de licitação 
internacional, a pré-classificação”, informa 
a coordenadora do projeto. Segundo 
Garrido, “pode-se concluir que existe grande 
interesse internacional e nacional para 
participar desta obra que é emblemática 
para o Chile, a qual constitui um grande 
desafio para o país com relação ao projeto 
e sua construção, tornando-se a primeira 
ponte suspensa com vãos maiores que mil 
metros no Chile e na América Latina”.

Podem optar à pré-classificação as 
empresas, pessoas naturais ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras, individuais ou em 

consórcio, que cumpram com a experiência 
e capacidade econômica exigida. 

“Até o momento mais de 35 empresas 
compraram bases para a pré-classificação. 
São empresas da Alemanha, Brasil, Chile, 
China, Coreia, Espanha, Estados Unidos, 
Itália e Suíça, entre outros”, afirma Garrido.

EXPERIÊNCIA ASIÁTICA
De 13 a 17 de agosto deste ano, foi feita 
uma visita técnica à China e Coreia do 
Sul, por parte de autoridades chilenas, 
que teve como objetivo avaliar alternativas 
inovadoras para a construção da ponte sobre 
o Canal de Chacao, na região conhecida 
como Los Lagos. Além disso, a viagem 
permitiu estreitar laços com autoridades 
e empresários de ambos os países para 
ampliar as possibilidades de oferta para a 
licitação do projeto.

Durante a viagem à Ásia –onde foram 
visitadas quatro pontes chinesas e duas 
coreanas- o ministro de Obras Públicas, 
Laurence Golborne, esteve acompanhado 
de uma delegação oficial composta por 
parlamentares e autoridades da região de 
Los Lagos, além de uma delegação de 16 
empresas. 

Entre as pontes visitadas, a mais similar 
ao projeto da Ponte Chacao foi a ponte 
chinesa Taizhou, que cruza o rio Yangtze, 
na província de Jiangsu. Essa é a 19ª 
ponte mais comprida do mundo, com 
9.726 metros. Seu vão principal tem 1.080 
metros e suas torres medem 178, 194 e 
178 metros.  ■

HISTÓRIA

A ideia da construção da Ponte Chacao 
surgiu em 1999, durante o governo 
do ex-presidente Eduardo Frei Ruiz 
Tagle, que sugeriu o desenvolvimento 
do projeto. Foi feita uma licitação, que 
terminou sendo adiada em dezembro 
desse mesmo ano por falta de pesquisa.

Em 2004, um consórcio internacional 
foi nomeado o responsável da pesquisa 
e concretização de uma ponte de quatro 
pistas e 21,6 metros de largura. Em 
2006, o governo determinou a extinção 
da concessão e não deu continuidade 
ao projeto, devido ao alto custo de 
construção do mesmo (US$ 950 
milhões).

Foi durante o atual governo que o 
projeto voltou a ser analisado e, em 
abril de 2012, começaram os avanços 
na avaliação da ponte. E foi em maio 
que o presidente Sebastián Piñera pediu 
ao ministro Golborne que fosse feita 
uma licitação para essa obra, com o 
objetivo de acrescentar mais benefícios 
à conectividade no sul do país. 

A mais similar à Ponte Chacao: a ponte chinesa 
Taizhou, a 19ª mais comprida do mundo.
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PAÍS POR PAÍS
A América Latina está composta por mais de vinte países, mas são apenas alguns os 
presentes no ranking CLA50. 

Apesar de que não há dúvidas de que o domínio absoluto ficou para o Brasil, com 
66,74% das receitas, o país perdeu um pouco do terreno que tinha conquistado 
anteriormente, já que no ano passado, o país registrou 68,39% das receitas do ranking. 

O México, por sua vez, que ficou em segundo lugar, também registrou uma leve queda 
ao passar de 19,4%, em 2011, para 18,23%, em 2012. 

Mas a Argentina não demorou em conquistar esses espaços, país que quase duplicou 
sua participação anterior, e registrou 3,83%; o Chile 
passou a contar com 8,04% das receitas da 
lista; a Colômbia com 0,79% e o Peru, com 
apenas um representante, o Grupo Graña y 
Montero, representa 2,38% das receitas.

                          US$ Milh.            %     
■ ARGENTINA 2.599,51 3,83
■ BRASIL 45.351,86 66,74
■ CHILE 5.462,21 8,04
■ COLÔMBIA           536,65 0,79
■ MÉXICO 12.389,97 18,23
■ PERU 1.615,92   2,38  
TOTAL 67.956,12

de engenharia e construção obteve um 
faturamento de US$4,147 bilhões, 
8,7% acima das receitas registradas no 
ano anterior. Apesar disso, é notória a 
diferença existente entre o primeiro e o 
segundo lugar. A Odebrecht é responsável 
por 17,42% das receitas totais das 50 
companhias da lista, enquanto a Andrade 
Gutierrez representa apenas 6,1%.

Em terceiro lugar aparece a mexicana 
ICA, que no ranking do ano passado 
ficou em quinto lugar, mas este ano 
registrou um crescimento de 24,1% de 
suas receitas, alcançando US$3,444 bilhões 

e conseguindo, com isso, dar um grande 
salto rebaixando a Camargo Correa. A 
divisão de engenharia e construção desta 
última, por sua vez, registrou uma queda 
de 14,7% em suas receitas de vendas e 
serviços. Apesar disso, deve-se destacar 
que a cifra de US$3,080 bilhões dessa 
empresa corresponde ao valor líquido de 
suas receitas. 

Uma empresa que saiu do Top 5 e que 
deixou o lugar para a ICA foi a construtora 
Queiroz Galvão, que com uma queda de 
36,5% em suas receitas, passou do quarto 
lugar no ranking do ano passado ao oitavo 
lugar este ano.  

Os primeiros lugares também foram 
aproveitados pela chilena Sigdo Koppers, 
que passou do oitavo ao sétimo lugar 
registrando receitas de US$2,127 bilhões, 
16% a mais que o obtido em 2010. 

TOP TEN
A soma das receitas das 50 companhias 
listadas chegou a US$67,956 bilhões, mas 
não todas colaboram de forma igualitária. 
Além disso, existe um grupo muito seleto 
que torna essa cifra possível.

Por outro lado, a soma das receitas das 
dez principais companhias do ranking 
CLA50 alcançou a cifra de US$35,647 
bilhões, o que representa 52,46% do 

total do ranking. Apesar de que essa cifra é 
algo surpreendente, não deixa de significar 
uma queda de cinco pontos porcentuais 
em relação ao que as dez primeiras 

Não há dúvidas de que o Brasil continua e 

continuará sendo o berço das maiores empreiteiras 

da América Latina, apesar de ter perdido terreno. 

Reportagem de Cristián Peters.
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A brasileira Odebrecht (considerando 
suas divisões Odebrecht 
Infraestrutura, Odebrecht 

Engenharia Industrial, Odebrecht América 
Latina e Angola, Odebrecht Venezuela, 
Odebrecht International e Odebrecht 
Energia) foi a maior empreiteira latino-
americana do ano passado, com receitas 
de US$11,835 bilhões, mantendo-se 
no primeiro lugar da tabela e inclusive 
aumentando sua participação total na lista 
das 50 principais construtoras da região. 

O segundo lugar ficou para a também 
brasileira Andrade Gutierrez, cuja divisão 
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PARTICIPAÇÃO TOP TEN
■ ODEBRECHT 17,42%
■ ANDRADE GUTIERREZ  6,10%
     ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
■ ICA  5,07%
■ CAMARGO CORREA ENGENHARIA  4,53%
    E CONSTRUÇÃO (1)  
■ OAS (3)  3,97%
■ MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES 3,53%
■ SIDGO KOPPERS  3,13%
■ CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO  3,02%
■ BROOKFIELD INCORPORAÇÕES  2,93%
■ SALFACORP  2,74%
TOTAL  52.46%

restantes, duas são mexicanas e uma chilena. 
Mas ao mesmo tempo, é importante 

destacar empresas como o Grupo Graña y 
Montero, do Peru, que apresentou receitas 
de US$1,615 bilhão, 69,5% acima dos 
US$935 milhões de 2010, saltando cinco 
lugares com relação ao ano passado e 

representaram na lista elaborada no ano 
passado. 

ALTAS E BAIXAS
É interessante a dicotomia que vivem 
alguns resultados. Enquanto observamos 
a forte queda da Construtora Queiroz 
Galvão, a surpresa ficou por conta da MRV 
Engenharia e Participações, que apresentou 
um aumento de 32,9% entre a receita de 
2010 e 2011, obtendo assim o sexto lugar 
no ranking com uma receita de US$2,398 
bilhões. 

Apesar de que, em termos gerais, houve 
um crescimento de 8,3% nos resultados das 
empresas da CLA50, é interessante observar 
que, entre essas, 19 apresentaram quedas, e 
nem todas pequenas. Dez tiveram quedas 
de mais de 10%.

Um dado a observar é que 16 das 
que apresentaram quedas são empresas 
brasileiras, isso é, mais de 50% das 30 
empresas desse país presentes no ranking 
registraram baixas em suas receitas. Das 

alcançando a posição de número 16. 
Na média, a variação anual registrada pelo 

crescimento das empresas foi de 7,9%.

PRÓXIMO ANO
Fazer uma projeção do que acontecerá no 
ano que vem é algo muito difícil a partir 

2%
%

%
3%

2,74%
52.46%

1 ODEBRECHT (2) Brasil 11.835,00 17,42 10.001,00 18.3 www.odebrecht.com.br

2 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Brasil 4.147,45 6,10 3.815,63 8.7 www.andradegutierrez.com.br

3 ICA México 3.444,51 5,07 2.776,63 24.1  www.ica.com.mx

4 CAMARGO CORREA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (1)  Brasil 3.080,65 4,53 3.612,31 -14.7 www.camargocorrea.com.br

5 OAS (3) Brasil 2.700,00 3,97 1.898,44 42.2 www.oas.com.br

6 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES  Brasil 2.398,48 3,53 1.804,63 32.9 www.mrv.com.br

7 SIDGO KOPPERS Chile 2.127,84 3,13 1.833,83 16.0 www.sigdokoppers.cl

8 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO Brasil 2.055,41 3,02 3.237,68 -36.5 www.queirozgalvao.com

9 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES Brasil 1.994,26 2,93 1.974,82 1.0 br.brookfield.com

10 SALFACORP Chile 1.863,59 2,74 1.464,43 27.3 www.salfacorp.cl

11 ROSSI RESIDENCIAL Brasil 1.835,22 2,70 1.490,94 23.1 www.rossiresidencial.com.br

12 GAFISA Brasil 1.756,57 2,58 2.032,89 -13.6 www.gafisa.com.br

13 CORPORACIÓN GEO México 1.704,42 2,51 1.542,65 10.5  www.casasgeo.com

14 DELTA CONSTRUÇÃO (3) Brasil 1.667,02 2,45 1.449,58 15.0 www.deltaconstrucao.com.br

15 TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN (5) Argentina 1.632,25 2,40 1.530,34 6.7 www.techint.com

16 GRUPO GRAÑA Y MONTERO Peru 1.615,92 2,38 953,44 69.5 www.gym.com.pe

17 HOMEX México 1.563,30 2,30 1.405,90 11.2  www.homex.com.mx

18 GALVÃO ENGENHARIA Brasil 1.433,69 2,11 1.519,95 -5.7 www.galvaoengenharia.com.br

19 OHL MÉXICO México 1.352,18 1,99 1.369,75 -1.3 www.ohlmexico.com.mx

20 URBI México 1.315,01 1,94 1.206,20 9.0 www.urbi.com

21 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN México 1.155,61 1,70 936,83 23.4 www.gcarso.com.mx

22 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA Brasil 1.139,99 1,68 1.168,42 -2.4 www.even.com.br

23 CONSTRUCAP Brasil 956,99 1,41 878,73 8.9 www.construcap.com.br

24 TECNISA Brasil 953,49 1,40 845,41 12.8 www.tecnisa.com.br

25 IDEAL Mexico 754,86 1,11 413,81 82.4 www.ideal.com.mx

26 MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA (2) Brasil 745,93 1,10 861,41 -13.4 www.mendesjunior.com.br

27 BESALCO Chile 664,87 0,98 520,05 27.8 www.besalco.cl

 EMPRESA PAÍS RECEITA    PARTICIPAÇÃO RECEITA VARIAÇÃO WEBSITE
   2011 2011  2010 10/11
   (US$ MILHÕES) (%) (US$ MILHÕES) %
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28 SOCOVESA Chile 663,45 0.98 533,32 24.4 www.socovesa.cl

29 GRUPO A.R.G. Brasil 655,77 0.96 714,81 -8.3 www.grupoarg.com.br

30 DIRECCIONAL ENGENHARIA Brasil 640,57 0.94 467,09 37.1 www.direcional.com.br/ri

31 GRUPO ODS Argentina 586,93 0.86 538,12 9.1 www.grupoods.com.ar

32 METODO ENGENHARIA  Brasil 560,63 0.82 451,43 24.2 www.metodo.com.br

33 CONSORCIO ARA México 550,68 0.81 593,64 -7.2 www.consorcioara.com.mx

34 CARIOCA CHRISTIANI ENGENHARIA (3) Brasil 550,57 0.81 525,86 4.7 www.cariocaengenharia.com.br

35 EGESA Brasil 531,85 0.78 624,55 -14.8 www.egesa.com.br

36 SCHAHIN ENGENHARIA Brasil 528,14 0.78 561,33 -5.9 www.shcahin.combr

37 TRISUL Brasil 467,32 0.69 469,47 -0.5 www.trisul-sa.com.br

38 CONSTRUTORA ATERPA M. MARTINS (1) Brasil 455,04 0.67 657,71 -30.8 www.grupoaterpa.com.br

39 VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA Brasil 434,54 0.64 464,94 -6.5 www.viver.com.br

40 TRIUNFO PART Brasil 415,42 0.61 326,09 27.4 www.triunfo.com

41 FIDENS ENGENHARIA Brasil 392,43 0.58 469,23 -16.4 www.fidens.com.br

42 SERVENG ENGENHARIA Brasil 391,85 0.58 610,79 -35.8 www.serveng.com.br

43 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES (4) Argentina 380,33 0.56 349,92 8.7 www.irsa.com.ar

44 SKANKA BRASIL Brasil 347,29 0.51 417,52 -16.8 www.skanka.com.br

45 PINFRA México 345,41 0.51 312,61 10.5 www.pinfra.com.mx

46 MARVAL Colômbia 291,67 0.43 265,90 9.7 www.marval.com.co

47 WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (3) Brasil 280,28 0.41 285,42 -1.8 www.wtorre.com.br

48 CONCONCRETO Colômbia 244,98 0.36 242,95 0.8 www.conconcreto.com

49 GMD México 203,99 0.30 188,82 8.0 www.gmd.com.mx

50 PAZ CORP Chile 142,46 0.21 158,48 -10.1 www.pazcorp.cl

 TOTAL  67.956  62.776 8.3 

(1) Receitas líquidas  (2) Odebrecht Infraestrutura, Odebrecht Engenharia Industrial, Odebrecht América Latina e Angola, Odebrecht Venezuela, Odebrecht International e Odebrecht 
Energia.  (3) Estimativa  (4) Fechamento em junho  (5) Dados 2010 correspondem ao ano fiscal fechado em Junho de 2010 / Os dados 2011 correspondem ao período Janeiro-Dezembro 
2011, resultado da mudança no fechamento do ano fiscal

 EMPRESA PAÍS RECEITA    PARTICIPAÇÃO RECEITA VARIAÇÃO WEBSITE
   2011 2011 2010 10/11
   (US$ MILHÕES) (%) (US$ MILHÕES) %

VARIAÇÃO DE 
PARTICIPAÇÃO X 
RANKING 2010
 2010 2011
■ ARGENTINA 2.05% 3.83%
■ BRASIL 68.39% 66.74%
■ CHILE 7.92% 8.04%
■ COLÔMBIA 0.65% 0.79%
■ MÉXICO 19.40% 18.23%
■ PERU 1.58% 2.38%

METODOLOGIA

As posições do ranking CLA 50 têm como base as receitas brutas por vendas (com 
exceção de alguns casos) em dólares americanos. Quando necessário, o tipo de cambio 
foi passado para dólares baseado na média da moeda durante o ano de 2011. 

A informação foi obtida a partir de diferentes fontes, começando pela resposta de 
algumas empresas a um questionário preparado pela Construção Latino-Americana, 
complementada com dados disponíveis em Bolsas de Valores e superintendências, a 
Câmara Brasileira da Construção, contabilidade auditada, declarações de empresas e 
de respeitadas organizações especializadas no assunto. No entanto, em alguns casos 
não foi possível contar com a contabilidade auditada. Para esses casos a Construção 
Latino-Americana realizou uma estimativa de vendas baseada em dados históricos e as 
tendências da indústria. 

Em alguns casos, o ano fiscal de algumas empresas finaliza em junho, fato pelo qual foi 
impossível estabelecer informação para um ano-calendário. Nesses casos foram utilizados 
dados do ano fiscal. 

Apesar da dedicação para que a informação deste ranking fosse o mais real e exato 
possível, a Construção Latino-Americana não pode ser responsabilizada por possíveis 
erros ou omissões.  

Caso algum leitor deseje fazer algum comentário ou correção com relação aos valores 
divulgados ou considera que sua companhia deveria ser incluída nesta lista de empresas, 
por favor entre em contato com o editor da Construção Latino-Americana, Cristián 
Peters, pelo e-mail: cristian.peters@khl.com.

dos dados obtidos. Os diferentes resultados 
entre as empresas levam à cautela e à não 
ficar de braços cruzados. Apesar de que a 
região continuará precisando e, ao mesmo 
tempo, recebendo fortes investimentos 
em infraestrutura para atenuar os déficits 
existentes, a incerteza em relação aos 
impactos da crise financeira mundial 
que ainda não cessa, não permite fazer 
previsões.  ■
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GUINDASTES

confirma o bem-estar do mercado da 
construção em geral, o que com certeza 
está sendo aproveitado pela indústria dos 
guindastes. 

O braço construtor da Area Realty, KAZA 
Tecnologia, tem investido na tecnologia 
italiana. “Investimos em cinco guindastes 
Raimondi, MRT 84, além de outros sistemas 
produtivos”, comenta Gontijo.

Amaia Susperregui, presidente da espanhola 
Jaso Equipos de Obras y Construcciones, 
coincide com as oportunidades que oferece 
a região. “As perspectivas de crescimento 
do mercado da construção são boas. Nos 
últimos dois ou três anos os investimentos 
diminuíram devido à crise financeira, mas 
felizmente muitos dos mercados tem se 
recuperado e, aos poucos, o ritmo dos 
grandes projetos de construção tem sido 
restabelecido”, informa. 

Para a alemã Liebherr este mercado 
também é interessante e a companhia conta 
com oficinas de vendas na região, tendo o 
Brasil –onde a empresa fabrica guindastes 
torre- e o Chile como seus principais pontos 
de atendimento. Segundo Hans-Martin 
Frech, chefe de marketing da empresa, “estes 
mercados estão crescendo e temos certeza 
que terão um bom futuro”. 

Por outro lado, Steve Filipov, presidente de 
Mercados Emergentes e Contas Estratégicas 
da Terex Corporation, afirmou que “a 

e para os distribuidores não apenas pelo 
tamanho do mercado, mas também pela 
necessidade de infraestrutura que apresenta. 
Bruno Gontijo Nóbrega, engenheiro civil 
e sócio da Area Realty Emp. Imobiliários 
-distribuidor da italiana Raimondi no 
Brasil-, comenta que “o Brasil tem carência 
de grandes rodovias, ferrovias, hidrovias, 
portos, aeroportos e saneamento básico, além 
de um enorme déficit habitacional. Com 
a conjuntura econômica atual, o mercado 
brasileiro está se tornando extremamente 
atrativo”, afirma o executivo.

Esse cenário -que de uma ou outra forma 
pode ser visto em grande parte da região- 

Chegando mais alto
Diversos fabricantes 

de guindastes estão 

aterrissando em território 

latino-americano, tanto 

com distribuidores 

exclusivos ou, inclusive, 

com a instalação de 

fábricas. Reportagem: 

equipe CLA. 

O mercado de guindastes está 
muito ativo na América Latina 
considerando o interesse dos 

diferentes fabricantes que estão instalando 
suas fábricas em território sul-americano, 
principalmente no Brasil. Alguns exemplos: 
Manitowoc inaugurou uma fábrica em Passo 
Fundo; a chinesa XCMG está se instalando 
em Pouso Alegre, e a Sany, que já tem uma 
fábrica em São José dos Campos adiantou 
seus planos de trabalho para abrir em 2013 
uma fábrica em Jacareí. Essas empresas 
se unem a outras marcas que já possuem 
instalações no país.  

O Brasil é um destino especialmente 
interessante para as empresas fabricantes 

A Terex Cranes começou a produzir seu guindaste RT555 em sua fábrica de Cachoerinha, no Brasil.

EVENTO DO KHL GROUP

A editora KHL Group sempre acompanha de 
perto a indústria dos guindastes de maneira 
mundial. 

Em maio, realizou pela primeira vez a 
Conferência Latino-Americana da International Cranes and Transport, em São Paulo, 
Brasil, evento de um dia, onde estiveram presentes uma dezena de expositores, 16 
patrocinadores e quase 200 profissionais.  

O sucesso da conferência foi tão evidente que já existem planos para repetir a iniciativa 
no dia 4 de junho de 2013. 

Da mesma forma, cabe destacar que no dia 11 de outubro será realizada a Conferência 
International Tower Cranes, na Alemanha e, no dia 26 de novembro, será a vez da China 
com a International Crane Summit, em Xangai. 

Para outras informações, visite www.khl.com.
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América Latina é uma região chave para 
o crescimento global da nossa empresa. 
Estamos cada vez mais próximos dos 
nossos clientes, com uma forte presença 
na fabricação, distribuição e suporte de 
produto a nível local”. 

Dentro dessa estratégia também está a 
Demag Cranes AG, companhia recentemente 
adquirida pela Terex, e que recentemente 
lançou o guindaste de portos Gottwald 
Model 2, o primeiro membro da família 
Small Crane, desenhada especificamente 
para as necessidades de terminais marítimos 

e de rios de menor porte.  
A Terex Cranes está comprometida com a 

América Latina. O fato pode ser confirmado 
através dos diferentes movimentos realizados 
para fortalecer sua presença na região, como 
os serviços de suporte de vendas e os centros 
de peças de reposição e de fabricação local.

Vale citar que a Terex Cranes começou a 
produzir seu guindaste RT555 na fábrica 
em Cachoerinha, Brasil, e instalou um novo 
centro de distribuição de peças de reposição 
em São Paulo. 

Por outro lado, um nome que está 
conquistando cada vez mais espaço na região 
é o da Jaso, empresa citada anteriormente. 
Segundo explica a presidente da empresa 
Amaia Susperregui, a companhia conta com 
um amplo leque de guindastes Citycranes 
com capacidades de carga de duas a cinco 
toneladas, desenhadas para a construção >

A Global Crane Sales é o 
distribuidor exclusivo no 
mundo todo para a Zoomlion.

A construtora KAZA Tecnologia 
adquiriu cinco guindastes da 
italiana Raimondi.
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>

de casas, além de um extenso catálogo de
guindastes Top-Line, com capacidades de
carga de seis a 40 toneladas. 

A Jaso está presente em todos os países
da América Latina, com distribuidores
especializados em guindastes torre, e
também possui um escritório no Brasil.

A Link-Belt também está apostando na 
região. “Recentemente aumentamos o
pessoal de vendas e serviços para melhorar
nossa equipe na América Latina. A pesar de
que a maioria de nossos concorrentes tem
optado por vender diretamente, continuamos
acreditando que nossos clientes terão
melhores benefícios com uma distribuição
local junto com o apoio da fábrica. Nosso
objetivo é apoiar nossa rede de distribuição
atual com um serviço adicional e um
treinamento de vendas acompanhadas com

sintonia com os distribuidores fortes na 
região”, explica Corey Rogers, gerente de 
ventas regional da Link-Belt.

Por mais que a companhia veja 
oportunidades em toda a região, os países 
com maior crescimento são: Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. No 
entanto, na América Central e no Caribe as 
oportunidades vão acompanhadas da venda 
de equipamentos usados e da locação.  

Por sua vez, a chinesa Zoomlion também 
está fortalecendo sua presença no mercado 
latino-americano e através de seu distribuidor 
Global Cranes Sales, comercializa na região 
quatro de seus modelos para terrenos 
acidentados, os quais variam entre 35 e 100 
toneladas: RT35, RT55, RT75 e RT100.

PROJETOS
Um dos projetos dos quais a Liebherr está 
trabalhando é a rodovia Urbana Sur, no 
México, que está sob a responsabilidade 
da construtora ICA. Entre as novidades do 
projeto está a utilização de dois guindastes 
Liebherr LTM 11200-9.1 (junto com uma 
Liebherr LTM 1500-8.1), que com uma 
capacidade máxima de 1.200 toneladas, se 
impõem como os maiores guindastes do 
mundo. 

Os três equipamentos, comprados 
exclusivamente para este projeto, foram 
adquiridos por meio do distribuidor 
exclusivo da Liebherr no país, Nortrack de 
México. 

Entre as outras obras da região onde está 
trabalhando a empresa, merecem destaque 
dois projetos na Colômbia. Em um desses 
empreendimentos, a Constructora Triada 

GRANDE DEMANDA À VISTA 

A América Latina, principalmente o Brasil, vem registrando uma grande demanda com 
relação aos guindastes para a construção civil. Mauro Nunes, diretor geral da Manitowoc 
no Brasil, garante que as vendas da empresa no gigante sul-americano registraram 
aumentos de 30% a 35% anuais, sendo que há alguns anos não passavam de 10%. E o 
crescimento das vendas não está acontecendo somente no Brasil. Outros países da região, 
como Peru, Colômbia, Chile e Venezuela também apresentam bons resultados. 

Cabe lembrar que a Manitowoc instalou uma fábrica no sul do Brasil, na localidade de 
Passo Fundo, estado do Rio Grande do Sul, a qual começou suas operações em abril 
deste ano. 

Sobre os primeiros meses de funcionamento, Nunes comenta que foi um período de 
muita aprendizagem e expectativas, mas o primeiro guindaste montado no país saiu da 
linha de montagem 60 dias antes do previsto, quase 30 dias depois da inauguração da 
fábrica. 

Espera-se que até o final do ano a fábrica tenha montado 44 guindastes RT, de 60 a 80 
toneladas. Mas, segundo o diretor, a produção não vai parar por aí. “A partir de março, 
vamos produzir a linha de 25 e 30 toneladas, das quais serão fabricadas cerca de 120 
unidades ao ano. Em seguida, em julho, começaremos com a produção de guindastes 
torre, que chegará a 100 unidades anuais”, completa. 

A Manitowoc pretende, em 2017, ter 
a fábrica operando com capacidade total, 
produzindo entre 300 e 350 guindastes 
por ano -a ideia da empresa é que 80% 
da produção seja destinado ao mercado 
brasileiro e 20% a outros mercados da 
América do Sul.

A Manitowoc entregou os dois primeiros 
guindastes Grove RT765E-2, montados na 
fábrica do Brasil, em julho. 

Doze guindastes torre da Potain estão 
trabalhando na construção do Estádio 

Mané Garrincha, no Brasil.

frequentes visitas à fábrica para transformar 
nossa rede de distribuidores na mais forte 
da América Latina. Nosso novo distribuidor 
no Brasil, a BMC (Brasil Máquinas de 
Construção) é um grande exemplo de nossa 
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SAS, está utilizando um guindaste Liebherr 
110 EC-B flat-top para a construção de 
seis edifícios de apartamentos, no centro 
de Bogotá. O equipamento foi locado pela 
construtora por um prazo de 12 meses 
ao distribuidor exclusivo da Liebherr na 
Colômbia, a empresa MCS Colgruas.

Também como locação, o consórcio 
Condorito Bicentenário tem adquirido um 
guindaste de erguimento rápido Liebherr 32 
H para a renovação do histórico Cemitério 
Central de Bogotá, onde será construído 
um museu e um centro de comemoração 
no marco da celebração dos 200 anos 
independência da Espanha. 

COPA DO MUNDO
Uma dezena de guindastes Potain está 
trabalhando a todo vapor na construção 
do Estádio Nacional Mané Garrincha, no 
Brasil.

Na área externa existem oito guindastes 
Potain, modelos MC 115B, MC125, 
MC175B e MC205B, todas configuradas 
pela equipe de projetos da Locabens 
para superar os 50 metros de altura sem 
necessidade de ancoragens. Na área interna, 
há outros quatro guindastes Potain MC 
310K12 com lanças de 60 metros de 
comprimento.

Entre outros equipamentos fundamentais 
do projeto estão os guindastes Potain, que 
colaboram na construção dos 228 pilares do 
estádio. Nesses trabalhos, os guindastes de 

torre levantaram estruturas tubulares de aço 
de 1,3 metros de diâmetro e 5,8 metros de 
comprimento, que foram colocadas sobre os 
pilares, uma por uma, até que cada estrutura 
alcançou os 45 metros de altura.

EXPANSÃO 
Uma frota de oito guindastes RT da 
Grove está trabalhando na construção 
de uma nova refinaria de petróleo e a 
ampliação de uma existente de Reficar, 
em Cartagena, Colômbia. O projeto, que 
envolve investimentos de US$1,4 bilhão, 
modernizará a fábrica existente que produz 
80 mil barris por dia e criará uma nova, com 
uma capacidade de 165 mil barris diários. 

A Mamut de Colombia, uma das 
companhias presentes no projeto, está 
operando seis guindastes Grove RT650E e 
dois RT530E-2. 

Álvaro Madero, presidente da Mamut, 
informou que os equipamentos “são ideais 
para trabalhar em refinarias de petróleo, 
porque podem movimentar grandes cargas 
rapidamente. Não temos que nos preocupar 
com o lugar onde estarão na obra, porque 
podemos deslocá-los e voltar a configurá-los 
em qualquer momento”, garantiu.

LANÇAMENTO
A Sany vê na América Latina um mercado 
com grande potencial de crescimento e 

IRIZAR FORGE 

Na hora de escolher um gancho é 
importante levar em consideração o tempo 
que o mesmo trabalhará, o ambiente no 
qual o fará, os descansos e manutenções, 
além dos outros acessórios (materiais) 
com os quais estará em contato, entre outros. 

Uma companhia com uma ampla experiência (completa 90 anos em 2013) é a espanhola 
Irizar Forge. A gama de ganchos que oferece a empresa mudou com o tempo, passando 
da linha popular de menos de 50 toneladas a linhas mais pesadas.  “Há 8 anos fabricamos 
pela primeira vez um gancho forjado para mil toneladas, e hoje ultrapassamos nosso 
próprio recorde: 1.500 toneladas”, diz María Lasa Irizar, quarta geração a cargo da 
empresa. 

A empresa investiu fortemente em sua internacionalização e hoje exporta 88% de sua 
produção a 66 países. O Brasil está nos destinos Top 5 da empresa desde 2010. 

>
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espera ampliar suas operações e alcançar 
os mesmo níveis de vendas já estabelecidas 
no Brasil. Essa é a opinião de Rene Porto, 
diretor comercial da linha de guindastes 
da companhia. “Os planos para alcançar 
esses objetivos incluem o desenvolvimento 
e a consolidação de uma sólida rede de 
distribuição, que operará com parceiros 
locais para a venda e o serviço pós-venda”, 
destaca.

Cabe destacar que a asiática acaba de 
lançar um relatório sobre o SCC16000, 
guindaste desenhado para instalações de 
equipamentos nucleares, turbinas eólicas 
de 5 MW e máquinas pesadas. O modelo 
conta com 20 patentes registradas, o que, 
na opinião da companhia, comprova sua 
tecnologia pioneira.  

MINI GUINDASTES
A norte-americana Maeda também está 
atuando com força no mercado latino-
americano. Recentemente a empresa vendeu 
o primeiro equipamento à Colômbia, para a 
empresa de Medelín, Faismom. Construções 
metálicas, manutenção de instalações, 

Por meio de sua distribuidora 
Espamex, guindastes Jaso 
estão operando em alguns dos 
novos edifícios da Avenida de 
Reforma no México D.F.

>

CLA 10 2012 Cranes PTG SO.indd   38CLA 10 2012 Cranes PTG SO.indd   38 03/10/2012   11:01:3803/10/2012   11:01:38



F
ol

lo
w

 u
s:

  
  

  
@

ir
iz

ar
fo

rg
e

Lifting
theFuture

S
c

a
n

 U
s

Forjas Irizar S.L.
Hiribarren 26 - P.O. BOX 8 - 20210 LAZKAO - SPAIN
Phone: + 34 943 880 936, Fax: + 34 943 889 572
e-mail: irizar@irizarforge.com / www.irizarforge.com

Supplying & Supporting Latin American Development!

2 HPH.indd   12 HPH.indd   1 10/3/2012   10:11:03 AM10/3/2012   10:11:03 AM



GUINDASTES

Construção Latino-Americana Outubro de 2012 40

O monitor GS820 exibe os dados do gráfico de carga 

e monitora qualquer combinação dos sensores 

LSI: carga, A2B, vento, ângulo, comprimento, 

quantidade e mais

www.loadsystems.com

EUA/Canadá (Ligação Gratuita)
Tel: 1.888.819.4355

Internacional (Direto)
Tel: +1.281.664.1330

Reino Unido 
Tel: +44 (0) 1224.392900

Dubai, EAU
Tel: +971.6.557.8314

Adelaide, Austrália
Tel: +61 (0) 427.276111

sales@loadsystems.com

Membros da:

NÓS ENTENDEMOS DE SEGURANÇA PARA GUINDASTES

A instrumentação via rádio para Guindastes da LSI tem 
mais de 10 anos de sucesso comprovado no mercado

RUD

Lingas de corrente, correntes para neve, transportadoras e de proteção são alguns dos 
produtos que oferece a Rud, consórcio familiar alemão que atua a nível internacional e que 
desde o ano passado potencializou sua presença na América Latina com a instalação de 
um escritório no Chile, para satisfazer as demandas do mercado da região onde o idioma 
predominante é o espanhol. A companhia já conta com uma fábrica no Brasil. 

Carlos Acevedo, gerente de exportação para América Latina, destaca a nova liga de 
aço desenvolvida pela empresa. Atualmente as correntes de aço podem chegar a ter um 
Grau 100 (resistência de 100 kg/mm2), mas a Rud está trabalhando hoje com um aço 
denominado ICE, com o qual chegou a um G120. A empresa já tem representantes de 
vendas no Chile, na Colômbia (Sumatec) e no México (Rud Lifting), e continua procurando 
novas alternativas em outros mercados. Um guindaste Link-Belt operando em Urucu, 

no Amazonas. 

consertos e reformas, são apenas algumas 
das atividades nas que a companhia tem 
utilizado o mini guindaste MC285CRME.

Outro projeto no qual está presente a 
norte-americana é o da Inmobiliaria Parque 
Titanium, no Chile, que está composto 
por três edifícios de 80,5 metros e onde 
os guindastes da Maeda estão ajudando na 
instalação de um muro cortina.  

A Maeda Mini Cranes oferece oito modelos 
de equipamentos, de 590 mm de largura, e 

sete com capacidade de elevação de até 22 
metros e 6 toneladas métricas. 

NOMEAÇÕES 
A Tadano America Corporation está 
prestando muita atenção ao mercado latino-
americano, onde países como Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia e Peru são uma 
prioridade especial, segundo Nozawa 
Shigeki, responsável da sucursal panamenha 
da companhia. 

A empresa está interessada em fortalecer 
sua presença na região e, por essa razão, 
em setembro, anunciou uma série de 
nomeações. 

A companhia acaba de contratar como 
engenheiro de serviço a Pedro Delao e Marco 
Gonzáles, para o mercado latino-americano, 
e, como representante de Repuestos Tadano, 
Juanita Mendoza, que estará responsável pelas 
traduções e comunicações com clientes e 
distribuidoras. ■ 
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RANKING

Há 17 anos, a 

International Cranes and 

Specialized Transport (IC) 

elabora seu ranking das 

principais companhias 

de guindastes do mundo. 

Reportagem da IC.

T odos os anos a International Cranes 
and Specialized Transport, revista 
irmã da CLA, publica o ranking 

IC50, com as principais companhias 
fabricantes de guindastes do mundo. 

As empresas estão classificadas pelo Índice 
IC, que está composto pela capacidade 
máxima de carga disponível (toneladas 
métricas) e a soma de todos os guindastes da 
frota. Quando as empresas proporcionam 
todos os dados necessários, o índice utilizado 
é enviado pelas mesmas. Quando não é 
possível contar com todos os dados ou 
informações, a International Cranes and 
Specialized Transport gera o índice de acordo 
com suas próprias estimativas. Em caso 
de insolvências, aquisições ou falta de 
informação, as empresas são retiradas da 
lista.

As 50 empresas com maior capacidade 
de carga do mundo em 2012, incluídas 
no ranking, estão classificadas segundo seu 
país de origem, número de filiais e de 
funcionários, área de operação, website, 
quantidade de guindastes sobre pneus e 
esteiras, maior guindaste e, finalmente, o 
índice IC50.

Cabe citar que, apesar de todos os esforços 
para fornecer a informação mais exata 
possível, a IC não se responsabiliza por erros 
ou omissões.

Se há interesse de que sua empresa seja 
considerada para o ranking, por favor, entre 
em contato com o diretor da IC, Alex 
Dahm, através do e-mail alex.dahm@khl.
com para obter um formulário. ■

IC50      
RANK  EMPRESA MATRIZ FILIAIS FUNCIONÁRIOS 

1 Mammoet Holanda 68 4.200 
2 Sarens Bélgica 101 3.200 
3 Lampson InterNacional EUA 10 275 
4 ALE Reino Unido 30 800 
5 Maxim Crane Works EUA 32 2.150 
6 All Erection & Crane Rental EUA 34 1.400 
7 Tat Hong Holdings Singapura 35 3.652 
8 Sanghvi Movers  Índia 30 1.710 
9 Al Jaber Heavy Lift & Transport EAU 8 850 
10 Essex Rental Corp EUA 22 276 
11 Prangl Áustria 16 581 
12 Mediaco Lifting França 50 1.400 
13 Weldex Escócia 3 135 
14 Tiong Woon Crane & Transport Singapura  7 1.089 
15 Sarilar Heavy Lift & Transport Turquia 6 650 
16 MIC Corporation Japão 10 570 
17 Deep South Crane & Rigging Company EUA 6 600 
18 ABG Infralogistics Índia 29 1.300 
19 Uchimiya Transportation & Engineering Japão  8 303 
20 Buckner Heavylift Cranes EUA 3 400 
21 Eurogrùas Espanha 25 994 
22 Nordic Crane Group Noruega 30 700 
23 Consolidated Contractors Company (CCC) Grécia n/a 140.000 
24 Felbermayr Transport und Hebetechnik Áustria 45 1.600 
25 Havator Group Finlândia 34 620 
26 Barnhart Crane and Rigging EUA 20 1.000 
27 Schmidbauer Alemanha 21 500 
28 Ainscough Crane Hire  Reino Unido 28 920 
29 Hovago Cranes Holanda 4 44 
30 Bigge Crane and Rigging EUA 10 350 
31 Breuer & Wasel Alemanha 12 451 
32 Locar Guindastes e Transportes Intermodais Brasil 10 2.600 
33 JF Lomma EUA 6 175 
34 Boom Logistics Austrália 40 1.200 
35 PVE Cranes & Services Holanda 5 45 
36 AmQuip Crane Rental EUA 14 580 
37 Guay Canadá 18 500 
38 NC Services Group Canadá 11 360 
39 Grúas Roxu Espanha 5 300 
40 Hareket Heavy Transport and Lifting Turquia 5 300 
41 Sims Crane and Equipment EUA 10 215 
42 Franz Bracht Kran-Vermietung Alemanha 13 502 
43 Musselli (CST Consorzio Sollevamenti Trasporti) Itália 30 487 
44 Sterling Crane Canadá 18 600 
45 Irving Equipment Canadá 10 280 
46 Bragg Crane Service EUA 15 700 
47 Johnson Crane Hire  África do Sul 12 550 
48 Crane Rental Corporation EUA 3 100 
49 The Walsh Group EUA 1 5000 
50 Turner Bros EUA 6 394 

68 Irga Lupércio Torres Brasil 1 486 
75 Makro Engenharia Brasil 8 880 
93 Tecmaco Integral Argentina 5 200 
116 Auriga México 6 119 
137 Salerno Cranes Panamá 2 60 
168 Gruas Peru 1 130 
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  GUINDASTES MOVEIS GUINDASTES
ÁREA DE OPERAÇÃO WEB SITE SOBRE PNEUS SOBRE ESTEIRAS MAIOR GUINDASTE IC INDEX

Mundial www.mammoet.com 1.509 374 PTC 200 DS
Mundial www.sarens.com 1.025 410 SGC-120
Mundial www.lampsoncrane.com 67 367 Lampson LTL-3000
Mundial www.ale-heavylift.com 3 12 AL.SK350
Mundial www.maximcrane.com 1.870 252 Manitowoc 18000 Max-er
Mundial www.allcrane.com 2.180 403 Manitowoc 21000 Max-er
Mundial www.tathong.com 258 530 Demag CC 8800-1
Nacional www.sanghvicranes.com 246 250 Liebherr LR 1750
Mundial www.ajhl.com 185 87 Demag CC 8800-1 Twin
Mundial www.essexcrane.com 244 365 Manitowoc 888 Ringer
Continental www.prangl.at 233 10 Terex Demag CC/TC 2800
Mundial www.mediaco-groupe.com 620 61 Terex CC 2800
Mundial www.weldex.co.Reino Unido 1 110 Liebherr LR 11350
Ásia e Oriente Médio www.tiongwoon.com 151 151 Terex Demag CC 8800-1
Mundial www.sarilar.com 191 48 Terex CC 8800-1
Nacional www.micjp.com 185 145 Terex Demag CC 8800-1
Nacional www.deepsouthcrane.com 180 16 TC-36000 Versacrane
Continental www.abgworld.com 146 77 Terex Demag CC 6800
Nacional www.uchimiya.co.jp 105 70 Terex CC 6800
Mundial www.bucknercompanies.com 25 68 Liebherr LR 1750
Mundial www.eurogruas.com 383 10 Liebherr LR 11350
Continental www.nordiccranegroup.com 380 20 Liebherr LG 1750
Mundial www.ccc.gr 626 232 Demag AC 350
Continental www.felbermayr.cc 372 32 Liebherr LR 1750
Continental www.havator.com 345 51 Demag CC 6800
Continental www.barnhartcrane.com 172 19 Demag CC 4000 RL
Mundial www.schmidbauer-group.com 329 9 Terex Demag CC 6800
Nacional www.ainscough.co.Reino Unido 450 5 Liebherr LTM 1800 with special equip
Mundial www.hovago.com 162 27 Liebherr LR 1750
Nacional www.bigge.com 264 72 Liebherr LR 1600
Continental www.breuer-wasel.de 168 14 Liebherr LG 1750
Nacional www.locar.com.br 370 24 Liebherr LR 11350
Nacional www.jfl ommainc.com 239 68 Manitowoc 18000 Max-er
Nacional www.boomlogistics.com.au 473 18 Liebherr LR 1750
Mundial www.pvecranes.com 0 84 Liebherr LR 1750
Nacional www.amquip.com 361 42 Grove GMK7550
Continental www.gruesguay.com 444 26 Liebherr LTM 11200-9.1
Continental www.ncservicesgroup.com 163 44 Liebherr LTM 11200-9.1
Mundial www.gruasroxu.com 161 4 Liebherr LTM 11200-9.1
Mundial www.hareket.com.tr 34 13 Manitowoc 18000
Regional www.simscrane.com 250 40 Kobelco SL6000
Nacional www.bracht-autokrane.de 201 13 Liebherr LTM 11200-9.1
Continental www.musselli.it 300 0 Demag AC 800 
Continental www.sterlingcrane.ca 118 25 Terex Demag CC 8800
Continental www.irvingequipment.com 121 25 Liebherr LR 1750
Nacional www.braggcrane.com 221 13 Grove GMK7550
Continental www.jch.co.za 272 3 Liebherr LR 1750
Continental www.cranerental.com 47 36 Manitowoc 18000
Nacional www.walshgroup.com 112 79 Manitowoc 2250
Nacional www.turnerbros.com 60 20 Liebherr LTM 11200-9.1

Mundial www.irga.com.br 26 17 Terex Demag CC 2800
Nacional www.makroengenharia.com.br 322 11 Liebherr LTM 11200-9.1
Continental www.tecmacointegral.com.ar 81 4 Terex Demag CC 2200
Continental www.auriga.mx 30 1 Manitowoc 18000
Nacional www.salernocranes.com 33 0 Liebherr LTM 1800
Nacional www.gruasalquileres.com 52 2 Link-Belt LS 718HL

2.269.325
1.621.802
1.221.415
1.180.000

592.114
585.559
511.077
495.943
403.000
376.615
365.000
273.000
269.785
252.705
245.613
235.715
234.276
218.842
201.868
195.674
177.301
164.110
162.632
159.537
153.525
141.869
141.800
141.000
140.270
133.305
124.000
123.710
109.770
108.297
103.282
100.986
92.625
85.405
78.227
73.822
73.483
72.450
71.109
70.916
70.307
68.040
64.801
63.663
59.545
58.230

38.780
32.398
23.846
13.608
9.409
3.400
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Joel Dandrea é vice-presidente executivo da Specialized Carriers & Rigging 
Association.

Caso deseje saber mais sobre a SC&RA e como você pode se beneficiar da 
união com a organização, visite nosso site: www.scranet.org.

J

OPINIÃO

A SC&RA 

busca 

gerar mais 

espaços de benchmarking 

com a América Latina. 

Escrito por Joel Dandrea. 

AEM. Grande parte desses equipamentos 
foi fabricada por membros do grupo de 
indústrias associadas à SC&RA.

Entre os dez principais países consumidores 
de equipamentos norte-americanos em 2011, 
cinco foram latino-americanos. Na terceira 
colocação do ranking está o México, com 
aquisições de US$1,6 bilhão (um crescimento 
de 28%); em quarto lugar aparece o Chile 
com US$1,3 bilhão (crescimento de 
45%); em quinto, o Brasil, que aumentou 
suas importações provenientes dos Estados 
Unidos em até 25%, alcançando a cifra de 
US$951 milhões; na sétima colocação está a 
Colômbia, com compras de US$811 milhões 
(crescimento de 38%); e o décimo lugar ficou 
para o Peru, com US$572 milhões, registrando 
um aumento de 31%. 

EVENTOS
Pelo segundo ano consecutivo, a SC&RA 
realizará suas reuniões de Diretoria e Comitê 
na América Latina. De 6 a 9 de janeiro, a 
diretoria da associação e mais de 20 comitês 
estarão presentes no hotel Hyatt Regency 
Curaçao. 

Os representantes latino-americanos 
estão convidados para assistir a essas 
reuniões e outros eventos organizados pela 
associação, como o Simpósio de Transporte 
Especializado que será realizado em março, 
a Conferência Anual em abril, e o Curso de 
Guindastes e Acessórios em setembro.

Também é importante aproveitar e 
participar de outros eventos organizados 
pelas diferentes instâncias na região. 
Funcionários e membros norte-americanos 
da SC&RA participaram da conferência 
organizada pela KHL, International Cranes 
and Transport Latin America, em São Paulo, 
e, em seguida, da M&T Expo. 

A América Latina se tornou uma 
região cada vez mais importante para 
a Specialized Carriers & Rigging 

Association (SC&RA). O Diretório da 
associação já registra 46 empresas membros 
provenientes de 13 países latino-americanos. 

Segundo a Associação de Fabricantes de 
Equipamentos (AEM, por sua sigla em inglês), 
tem contribuído a esse resultado a especial 
relevância que adquiriram as exportações 
aos países da América Latina, as quais 
ajudaram aos fabricantes de equipamentos 
de construção norte-americanos a manter-se 
“saudáveis”.  

O ano passado, as exportações de 
máquinas de construção para a América do 
Sul aumentaram 39%, chegando a US$4,3 
bilhões, enquanto que as exportações para 
a América Central aumentaram 23%, 
alcançando US$2 bilhões, segundo cifras da 

 Cabe recordar que a KHL é responsável 
pela publicação desta revista e das revistas 
oficiais da SC&RA, como American Cranes 
& Transport e International Crane and 
Specialized Transport.

Foi justamente durante a Cúpula Mundial 
de Guindastes & Transporte de 2009, 
realizada em Amsterdã, evento organizado 
pela KHL, quando a SC&RA formou a 
Aliança Internacional para as Indústrias de 
Guindastes e Transporte Especializado, na qual 
as organizações membros se comprometeram a 
impulsionar a indústria no mundo todo.

Durante sua segunda versão, em novembro 
de 2011, o Sindipesa -organização irmã da 
SC&RA no Brasil-, se uniu oficialmente 
à Aliança. Anteriormente, a SC&RA 
tinha recrutado ativamente o Sindipesa, 
organização que se viu imediatamente 
beneficiada ao se reunir com executivos 
da Comissão Nacional para a Certificação 
de Operadores de Guindastes dos Estados 
Unidos para discutir a possível criação de 
um programa de certificação para o Brasil.

A SC&RA acredita que pode ajudar as 
empresas latino-americanas, por exemplo, 
diante do desafio de obter uma cobertura 
de seguro viável para o negócio. A SC&RA 
já enfrentou esse desafio há 16 anos, 
quando selecionou a NBIS como seu 
fornecedor exclusivo de seguros. Levando 
em consideração que as leis e regulamentos 
variam dependendo da nação, o programa 
da SC&RA poderia servir como modelo 
para a América Latina.

As empresas latino-americanas podem ser 
capazes de assessorar aos membros dos Estados 
Unidos. Existem inúmeras oportunidades na 
América Latina para ajudar a promover a 
segurança, o crescimento, a eficiência e a 
rentabilidade. ■

Política da 
boa vizinhança
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TECNOLOGIA

N os últimos tempos, o setor da 
construção de infraestrutura na 
América Latina tem registrado 

uma demanda relativamente alta. Entre 
os projetos mais desafi antes, destaca-se a 
construção de quilômetros de viadutos e 
pontes, necessários para que os projetos de 
rodovias e ferrovias se adaptem à geografi a 
da região.

Diferente aos anos anteriores, diversas 
pontes foram construídas seguindo 
metodologias não convencionais, diferentes 
aos içamentos habituais com guindastes. 
Essa mudança de rumo pode ser atribuída 
principalmente ao descobrimento, pelas 
empresas locais, de um maior grau de 
competitividade relacionado a esses métodos 
alternativos, tanto em termos econômicos 
como em prazos de execução. 

Esse fenômeno foi potencializado pela 
escassez de máquinas de apoio à construção e 
pelo aparecimento de fatores como as novas 
exigências de cuidado do meio ambiente e 
uma consciência mais intensa com relação à 
segurança dos operários na obra. 

Esses fatores obrigaram as construtoras a 
adotar novas tecnologias para a construção 
de pontes e a instaurar conceitos diferentes 
aos das construções com guindastes: soluções 
que reduziram a necessidade de elementos 
auxiliares de construção, que tiveram um 
baixo impacto ambiental e que diminuíram 
os riscos de trabalho dos operários.

NOVAS METODOLOGIAS
Metodologias comuns nos Estados Unidos e 
na Europa, antigamente desconhecidas  na 
América Latina, têm se tornado, aos poucos, 
práticas mais comuns na região. A técnica de 
“lançamento de pontes” é uma delas, a qual 
foi se generalizando principalmente para 
estruturas metálicas e mistas. 

Essa metodologia consiste na construção 
modular da plataforma da ponte atrás de 
um suporte, sobre o traçado da via, para, na 
sequência, ser empurrado sobre os pilares até 
sua posição definitiva. 

A principal vantagem dessa técnica é que, 
ao montar a ponte em terra firme atrás 
de um suporte, reduz as necessidades de 
equipamentos auxiliares de apoio para a 
construção, como guindastes e balsas. Ao 
mesmo tempo, ao não trabalhar sobre os 
pilares, diminuem também as tarefas que 
seriam realizadas em altura, o que leva a 
uma enorme redução de riscos para os 

trabalhadores, um melhor aproveitamento 
dos tempos e uma redução de custos. 

O engenheiro Sergio Vanina, diretor para 
América Latina da ALE, empresa global 
de transportes pesados e içamentos, afirma 
que “há 30 anos nossa empresa foi uma 
das pioneiras no lançamento de pontes na 
Europa. Hoje, é gratificante acompanhar 
o crescente número de empresas locais que 
começam a utilizar essa metodologia para a 
construção de pontes e viadutos”. 

O executivo adverte que “para garantir 
o sucesso de uma operação desse tipo é 
fundamental uma forte interação entre 
o projetista, a construtora e a empresa 
especialista na operação de lançamento e 
arraste. Nossa vasta experiência nesse tipo de 
obras é uma grande vantagem no momento 
da manobra”.  ■

Lançamento 
de pontes
O lançamento de pontes 

por meio de segmentos 

empurrados, esta se 

tornando uma alternativa 

para a construção de 

pontes. Editado pela CLA.

A técnica de “lançamento de pontes” 
conquistou seu espaço, principalmente 

para estruturas metálicas e mistas. 

Escrito por Franco Vernazza, gerente de contas 
da ALE Heavylift.
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A INTEGRAÇÃO DA CADEIA DA CONSTRUÇÃO
LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE LA CONSTRUCCIÓN

De 5 a 8 de junho de 2013/ Del 5 al 8 de junio de 2013   Centro de Exposições Imigrantes  |  São Paulo  |  Brasil   www.constructionexpo.com.br

A Construction Expo 2013 é apoiada pelas principais entidades, construtoras e fornecedores do setor, por reunir, em um único local, serviços, 
materiais e equipamentos para obras e o Sobratema Congresso – Edificações e Infraestrutura. 

Se a sua empresa faz ou quer fazer negócios no mercado brasileiro da construção, esta é a oportunidade. Participe da Construction Expo 2013. 

Construction Expo 2013 está auspiciada por las principales asociaciones, empresas constructoras y proveedores del sector, por reunir, en un único lugar, servicios, 
materiales, máquinas y equipos para obras y el Congreso Sobratema – Edificación e Infraestructura.

Si su empresa hace o quiere hacer negocios en el mercado brasileño de la construcción, esta es la oportunidad. Participe en la Construction Expo 2013.

2a Feira Internacional de 
Edificações & Obras de Infraestrutura
Serviços, Materiais e Equipamentos.

REALIZAÇÃO/REALIZACIÓN: LOCAL/LUGAR:

II Feria Internacional de Edificación y Obras de Infraestructura
Servicios, Materiales y Máquinas

Informações e reservas de áreas / Información y reserva de espacio: contato@constructionexpo.com.br  |  11 3662-4159 

SETORES REPRESENTADOS: Edificações – Residenciais, Comerciais, Industriais, Shopping Centers, Hospitais e outras.
Infraestrutura – Rodovias e Ferrovias, Portos e Aeroportos, Pontes, Energia, Metrôs e Saneamento.

SECTORES REPRESENTADOS: Edificación – Residencial, comercial, industrial, centros comerciales, hospitales y otros
Infraestructura – Carreteras y vías férreas, puertos y aeropuertos, energía, metros, saneamiento y otros.

ENTIDADES DO CONSELHO/ENTIDADES DEL CONSEJO:

CONSTRUTORAS APOIADORAS/CONSTRUCTORAS QUE APOYAN LA FERIA:
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A crise ainda não afetou o sustentável 
crescimento da América Latina e do 
mercado regional, mas, segundo os 

principais fabricantes, continua em pleno 
crescimento, especialmente em países como 
Equador, Brasil, Chile, Colômbia, México, 
Panamá, Peru e Uruguai. 

Novos aeroportos, aumento da malha 
viária, centrais hidrelétricas, ampliações e 
grandes complexos de urbanizações têm 
estado presente na pauta dos últimos anos. 
Ao mesmo tempo, o mercado se torna mais 
competitivo e são cada vez mais companhias 
que chegam para competir por um espaço 
no mercado.  

Minicarregadeiras, miniescavadeiras, 
retroescavadeiras, pás carregadeiras frontais, 
escavadeiras hidráulicas, tratores de esteiras 
e motoniveladoras, são alguns dos tipos 
de equipamentos que são utilizados para a 
terraplenagem em um canteiro de obra e 
não existe fabricante que não esteja presente 
na região. 

Segundo comenta Nicola D’ Arpino, 
gerente de marketing para América Latina 
da New Holland Construction, em geral, 
em toda a região existe demanda para todos 
os tipos de equipamento, incentivada pelos 
investimentos estatais e privados destinados 
à infraestrutura, estradas, mineração, etc. 
“Se tivéssemos que citar os mais procurados, 
seriam as escavadeiras hidráulicas, as 
minicarregadeiras e as pás carregadeiras 
frontais”, explica.

Apesar de que a região esteja atrasada 
com relação ao controle de emissões de 
motores e as exigências sejam menores 
em relação ao mercado europeu e norte-
americano, as companhias estão de acordo 
em que os requerimentos em qualidade são >

A Doosan está trabalhando intensamente 
no desenvolvimento da infraestrutura 
viária na região, além da construção 
comercial e habitacional. 

Aposta 
regional

Todos os grandes 

concorrentes do mercado 

estão presentes na 

região e o objetivo geral 

é continuar crescendo. 

Reportagem de 

Cristián Peters. 

Entre os principais modelos da 
Case na América Latina, destaca-

se a escavadeira CX210B.
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similares. D’ Arpino informa que “existe 
uma rápida evolução em toda a América 
Latina na maneira de operar máquinas e 
os clientes são cada vez mais exigentes com 
os produtos que a New Holland oferece e 
desenvolve para o mercado da região. Por 
essa razão, os equipamentos da marca têm a 
mesma tecnologia que máquinas da Europa 
e América do Norte, para alcançar uma 
produtividade maior, maior segurança de 
operação e um baixo custo de manutenção”. 

Yoshio Kawakami, presidente da Volvo 
Construction Equipment Latin America, 
está de acordo com D’Arpino e informa 
que “independentemente dos mercados e 
seus regulamentos, todos os produtos da 
Volvo estão desenhados e fabricados com 
nossos três valores fundamentais: qualidade, 
segurança e meio ambiente. Em geral, a 
tecnologia incorporada nos produtos é 
global. No entanto, entendemos que as 
normas, as necessidades dos clientes, as 
aplicações e a qualidade dos combustíveis e 
lubrificantes variam de um mercado a outro. 
Portanto, nossos produtos estão desenhados 
para oferecer ao mercado a flexibilidade 
suficiente para configurar um produto que 
satisfaça as necessidades e ofereça segurança, 

produtividade, confiança e eficiência de 
custos”. 

Carlos Baeza, gerente de desenvolvimento 
de distribuidores da Komatsu Holding 
South America, comenta que assim como 
Europa e Estados Unidos são mercados 
interessantes para equipamentos que sejam 
mais tecnológicos, eficientes e amigáveis 
com o meio ambiente, na América Latina 
esses fatores não tem o mesmo peso na 
hora de comprar, em comparação com a 
importância do preço e do financiamento. 
“Essa é uma grande diferença entre esses 
mercados e o latino-americano, já que este 
último coloca como obstáculo, logo de 
entrada, o preço e o financiamento mais 
que a tecnologia, a qualidade e o suporte”, 
resume. 

Por exemplo, na Europa, é comum a 

construção em lugares já habitados, por essa 
razão os equipamentos exigidos para esses 
trabalhos devem ter características como um 
motor que não produza ruído, com baixa 
emissão de contaminantes, equipamentos 
de menor porte e maior potência, de baixo 
impacto, limites de peso e dimensões para 
um deslocamento e transporte facilitados, 
etc. É por essa razão que os europeus 
preferem equipamentos de pequeno e 
médio porte, enquanto que no continente 
americano ainda são usados equipamentos 
grandes, apesar de que já houve um avanço 
em direção às máquinas mais compactas 
para obras urbanas. 

No momento, na América Latina são 
usados equipamentos grandes e pesados 
como pás carregadeiras, carregadeiras, 
caminhões fora de estrada, escavadeiras, 
etc, devido à forte atividade em mineração, 
construção de grandes empreendimentos 
hidrelétricos e construção de rodovias.  

Segundo informações divulgadas pela 
Case, em geral, há uma tendência bastante 
globalizada no uso dos motores. “Estados 
Unidos, Japão e Europa estão um pouco 
mais atualizados com relação ao controle 
de emissões, o que acarreta a utilização 
de sistemas mais sofisticados de controle 
de injeção eletrônica e pós-combustão. O 
mercado latino-americano ainda não chega 
a esses padrões em todas as versões de 
equipamentos, já que a legislação vigente não 
o exige. Apesar disso, se a exigência iniciasse 
agora, estaríamos prontos para oferecer a 
melhor tecnologia disponível”, informa a 

Segundo comenta Carlos Baeza, da Komatsu, a 
companhia participa indiretamente em muitos 
projetos de infraestrutura na América Latina 
através de suas filiais ou distribuidores.

Yoshio Kawakami, presidente da Volvo CE 
Latin America, destaca o crescimento do 
mercado regional, que passou de oito mil 
unidades anuais na década de 90 para 20 

mil unidades ao ano na década de 2000. 
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assessoria de imprensa da empresa. 
Na região, os equipamentos utilizam 

motores de injeção mecânica Tier 2. No 
entanto, na Europa, Stage IIIA e Stage IIIB 
e, na América do Norte, Tier 3 e Tier 4i.

VISÃO
As políticas governamentais de cada país 
afetam diretamente os investimentos e 
a América Latina tem um amplo leque 
de empreendimentos. Segundo Baeza, 
assim como a Argentina está gerando 
certa insegurança, o Peru vive uma 
situação totalmente oposta: registra taxas 
de crescimento estáveis e sólidas, o que 
gera bons resultados para os fabricantes. 
Apesar disso, “o efeito recessivo mundial 
obviamente nos atingiu e vemos que, tanto 
nossa concorrência como nós, estamos 
perdendo terreno diante da entrada de 
equipamentos chineses e coreanos, em um 
primeiro momento devido ao efeito preço 
e duração dos projetos nos quais serão 
utilizados esses equipamentos. Acreditamos 
que o mercado diminuiu, mas se estabilizou 
com a queda. A economia mundial mostra 
uma recuperação conservadora nesse segundo 
semestre e nós botamos fé nela. No entanto, 
seremos mais cautelosos e conservadores que 
as perspectivas econômicas, e mais ainda 
sabendo que alguns países terão mudanças e 
eleições políticas no final do ano”, conclui.

A Volvo CE vê a América Latina como uma 
região muito promissora no mundo e que é 
capaz de continuar crescendo nos próximos 
anos. Segundo explica seu executivo Yoshio 
Kawakami, “se relembrarmos o tamanho 
total do mercado na década de 90, 

composto por todo tipo de equipamentos de 
construção, o tamanho médio do mercado 
era de cerca de oito mil unidades por ano. 
Isso mudou na década seguinte, com uma 
média de 20 mil unidades por ano. Os três 
primeiros anos depois da crise de 2009 
mostram uma média de mercado de 45 mil 
unidades anuais. A expectativa do mercado 
é que na década de 2010, o tamanho médio 
do mercado poderia estar próximo dos 50 
mil equipamentos ao ano. Apesar de que 
essa cifra não coloca a América Latina entre 
os maiores mercados do mundo, mas  possui 
uma grande importância”, afirma.

Por sua vez, Ernesto Zamura, gerente 
da Doosan Channel Strategy & Dealer 
Development, é um pouco mais crítico, 
nesse sentido. O executivo observa um 
estancamento do mercado brasileiro 
devido à insegurança econômica, apesar 
de que defende boas expectativas graças 
aos investimentos para a Copa do Mundo 
de 2014 e a Olimpíadas de 2016, além de 
grandes iniciativas na construção de estradas 
e represas hidrelétricas. Por sua vez, indica 
que o mercado mexicano se recuperará até 
alcançar níveis pré-crise durante o primeiro 

trimestre de 2013. 
Por último, Zamora defende que os Tratados 

de Livre Comércio, que estão sendo fechados 
na região (Colômbia recentemente firmou 
com os Estados Unidos e a Coreia do Sul), são 
incentivos que permitirão melhores preços e 
que sem dúvida favorecerá a Doosan. 

DISTRIBUIÇÃO
Todas as companhias estão de acordo que a 
região é totalmente interessante, no entanto, 
há certos países que podem ser mais atrativos 
que outros.  

O Brasil representa 40% do mercado de 

CATERPILLAR

No final de setembro, a Caterpillar 
anunciou que seus distribuidores 
registraram um acréscimo de dois 
dígitos nos resultados das vendas 
referentes ao trimestre que terminou 
em agosto, resultado impulsionado 
especialmente pelas vendas em um de 
seus principais mercados: América do 
Norte (registrou um crescimento de 
24%) e Ásia Pacífico (onde cresceu 
27%). 

Os resultados não foram tão bons 
com relação à América Latina, onde as 
vendas das concessionárias caíram 5% 
no mesmo período.

Mas a companhia continua apostando 
pela região e estuda a instalação de uma 
nova fábrica em Nuevo León, no México. 
Serão investidos cerca de US$500 
milhões e a construção começará no 
início de 2013.

Durante o segundo semestre deste ano, a 
JCB pretende inaugurar nove unidades de 
distribuidores nos estados de São Paulo, 
Ceará, Paraná, Minas Gerais e Santa 
Catarina, no Brasil. 

“O objetivo é estar 
presente com a marca 
em todo o território e 

já estamos fazendo isso 
em países como Brasil, 

Argentina, Colômbia, Chile, 
Peru, Panamá e Uruguai”, 
explica Nicola D’ Arpino, 

gerente de marketing para América Latina 
da New Holland Construction. 
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máquinas da América Latina, o que faz com 
que muitas das empresas apostem suas fichas 
nesse sentido. Não é por nada, também, que 
o país é o berço de muitas fábricas próprias 
de empresas asiáticas, europeias e norte-
americanas. 

Um exemplo disso é a JCB, empresa que 
no dia 27 de setembro inaugurou uma nova 
fábrica em Sorocaba e que está dedicada a 
melhorar sua presença. O objetivo da britânica 
é, durante o segundo semestre deste ano, 
inaugurar nove unidades de distribuidores 
(através das empresas Auxter, Valence, 
Macromaq, Engepeças, Equimáquinas e 
Zucatelli) nos estados de São Paulo, Ceará, 
Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. 

Cabe lembrar que a JCB lidera o mercado 
das retroescavadeiras e segundo dados cedidos 
pela companhia, hoje em dia, cinco de cada 
dez retroescavadeiras vendidas no mundo são 
JCB. A empresa oferece mais de 35 modelos 
de 2,8 e 8,8 toneladas e uma profundidade 
de escavação de 5,3 a 7,1 metros. 

O Brasil também é considerado o maior 
mercado para a Volvo. Segundo Yoshio 
Kawakami, representa cerca de 60% dos 
negócios da empresa na região. “O segundo 
mercado mais importante é o Chile, com a 
economia mais estável da América Latina e com 
constantes investimentos em infraestrutura. A 
mineração tem sido uma das atividades mais 
importantes do nosso negócio”. 

Segundo o executivo, há algum tempo, 
a Colômbia aumentou sua participação, 
principalmente graças a seu crescimento 
econômico, que fez com que o país se situe 
pela primeira vez entre as três principais 
economias da América Latina.  

Por outro lado, a japonesa Komatsu 

oferece uma ampla gama de equipamentos 
para a terraplanagem, os quais Carlos 
Baeza divide em cinco grandes linhas: 
escavadeiras sobre esteiras, desde as mais 
compactas (PC78) até equipamentos de 80 
toneladas (PC800LCSE); pás carregadeiras 
frontais de rodas, com cubos de 2 a 6 m3; 
motoniveladoras (da GD555 até a GD675), 
bulldozer (D51 a D275); e caminhões 
rígidos e articulados, com capacidade que 
variam de 30 a 90 toneladas. 

Com relação à sua presença na região, o 
executivo explica que “certamente todos 
os países são importantes e queremos 
estar presentes em cada um, mas hoje 
os que possuem a maior quantidade de 

equipamentos Komatsu e uma demanda 
estável e crescente para as condições de 
mercado que nos atingem atualmente são 
Peru, Colômbia e Argentina”. 

Para a New Holland, toda a América Latina 
oferece oportunidades. “O objetivo é estar 
presente com a marca em todo o território, e 
já estamos fazendo isso em países como Brasil, 
Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Panamá e 
Uruguai”, explica Nicola D’ Arpino. 

Já a Case tem uma forte presença no Brasil, 
Colômbia, Chile, México, Argentina e  Peru. Os 
principais modelos comercializados na América 
Latina são a retroescavadeira 580N 4wd, a 
escavadeira CX210B, as minicarregadeiras 
SR200 e SR175 e a pá carregadeira 821F. ■

© 2012 Terex Corporation.
Terex é uma marca registrada da Terex Corporation nos Estados Unidos da América e muitos outros países.

A Terex® TA300 pode enfrentar as inclinações mais difíceis e 
condições extremas do local com facilidade. Ela é projetada 
para fornecer a capacidade de manobra e de tração necessária 
para diversas aplicações como o trabalho pedreira, trabalho 
nas minas, bem como manutenção e construção da estrada.

1-888-90-TEREX
www.TerexConstruction.com
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LOCAÇÃO 

Esta segunda parte da reportagem está centrada nas 

razões do porquê os usuários fi nais locam equipamento, 

o que gostariam que melhorasse e como poderiam 

aumentar seu relacionamento com as locadoras. 

Reportagem de Murray Pollok. 

Atitudes de quem 
aluga (parte II)

empresas a locar, os entrevistados pela KHL 
-800 usuários de equipamentos do mundo 
todo- deram ênfase principalmente a dois 
temas: satisfazer os picos de demanda e o 
fato de contar com produtos que precisam 
frequentemente.

Estes dois fatores foram dominantes no 
caso da Europa Ocidental, América do 
Norte, Austrália / Nova Zelândia, América 
Central e América do Sul, além do Brasil. 

Em terceiro lugar ficou a redução dos 
custos operacionais globais. Inclusive, na 
Europa Ocidental este foi o principal fator 
para locar, mais que em qualquer outra 
região do mundo. Certamente, a recessão e 
as incertezas econômicas fazem que o foco 
na redução de custos seja primordial. 

Vale a pena destacar que as dificuldades 
para obter financiamento para a compra de 
equipamento não foi considerado um fator 

chave no uso dos serviços de locação, com 
exceção do Oriente Médio, onde um quarto 
dos entrevistados considera esse item muito 
importante.  

O QUE É O MAIS IMPORTANTE 
NO QUE SE REFERE À 
LOCAÇÃO?
Essa pergunta obteve também um 
importante consenso no mundo todo, sendo 
um dos principais fatores a entrega dentro do 
prazo, a disponibilidade de equipamentos, a 
confiança e os serviços no canteiro de obra.

Na América do Sul teve maior importância 
a confiança dos equipamentos, 88% dos 
entrevistados brasileiros consideraram esse 
fator muito importante. 

Mas, o que acontece com os preços? É 
interessante observar que esse fator aparece 
em quinto lugar (de oito) na América do 
Norte e Europa. E não foi somente isso, foi 
classificado como “muito importante” em 
mais de um terço dos entrevistados nessas 
regiões.  

Os norte-americanos levam em 
consideração o fator preço muito mais que 
na Europa Ocidental, mas muito menos 
que os usuários de equipamentos do Leste 
Europeu, do Oriente Médio, Ásia Pacífico e 
América do Sul.

Na Nova Zelândia e Austrália foi o fator 
menos importante. 

Isso reforça a opinião que, nos mercados 
mais maduros, os serviços adicionais são os 
aspectos primordiais, enquanto que o preço 
continua sendo um fator importante nas 
regiões em desenvolvimento. 

A proximidade aos clientes é frequentemente 
citada como um importante objetivo 
estratégico das locadoras. A pesquisa mostra 
que a importância desse tópico poderia ser 
superestimada, devido a que a maioria das 
regiões, principalmente Europa Ocidental 
e o Leste Europeu, Oriente Médio e Ásia 
Pacífico, classificaram esse fator como baixo.  

Com certeza, a proximidade pode ter uma 

A PESQUISA 
Mais de 800 usuários finais de equipamentos responderam nossa pesquisa de “Rental 
Attitudes”. Houve um retorno especial por parte do Brasil, com mais de 300 respostas. 

A pesquisa foi distribuída entre leitores da International Construction, Construction 
Europe e Construção Latino-Americana, como também a associações de locadoras no 
mundo todo. 

A IRN gostaria de agradecer as seguintes organizações: Loxam (França), A-Plant 
(Reino Unido), Speedy (Reino Unido), Ramirent (Finlândia), Kennards Hire (Austrália), 
Solaris (Brasil), Mills Rental (Brasil), DLR (associação de locadoras da França) e HIANZ 
(associação de locadoras da Nova Zelândia). 

Também, um sincero agradecimento pela colaboração de José Protko e seus colegas da 
divisão de locação da Caterpillar para a distribuição da pesquisa através de distribuidores 
Caterpillar na América.

A primeira parte dessa reportagem 
(publicada na edição de setembro) 
esteve centrada em conhecer se 

o número de usuários de equipamentos 
de locação tinha aumentado e como eles 
classifi cavam seus fornecedores. Esta parte 
fi nal da pesquisa analisa detalhadamente 
o que realmente querem os clientes de 
locação de seus fornecedores e quanto os 
empreiteiros estão dispostos a aprofundar 
suas relações com a indústria da locação.

POR QUE ALUGAR?
Aqueles leitores, que ganham a vida 
fornecendo equipamentos de locação, devem 
achar que não é necessário que alguém lhes 
diga o porquê seus clientes alugam. Pode ser 
verdade, mas não faz mal nenhum perguntar 
e escutar a resposta.

Com um leque de oito razões que levam as 
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grande influência nos outros serviços que 
são considerados importantes, incluídas as 
entregas dentro do prazo e no canteiro de 
obra, o que leva a pensar que os clientes estão 
mais interessados nos níveis de serviço que 
em como as locadoras de aluguel pretendem 
alcançá-los.

COMO PODEM MELHORAR?
Existe um consenso notável nos dois maiores 
mercados de locação, América do Norte 
e Europa Ocidental, onde os usuários de 
equipamentos destacam as mesmas quatro 
áreas de melhoria: equipamentos de melhor 
qualidade, melhor serviço no local da 
obra, diminuição dos preços e a oferta de 
manutenção de equipamentos.

Esses mesmos aspectos são também 
importantes em outras regiões como o 
Oriente Médio e a América do Sul, apesar 
de que também considerem importante ter 
uma melhor comunicação. 

A venda de equipamentos usados e a 

disposição de financiamento   não são 
consideradas muito importantes. Uma 
exceção é a América Central e a América 
do Sul (exceto o Brasil), onde 41% dos 
entrevistados destacaram as finanças como 
algo muito importante. Apenas 15% dos 
clientes brasileiros consideraram o fator 
muito importante.

Novamente, os preços baixos são 
considerados importantes principalmente 
nos mercados em desenvolvimento. Apenas 
38% dos usuários da América do Norte e 
34% da Europa Ocidental classificaram este 
aspecto como “muito importante”.

AS LOCADORAS DEVEM 
OFERECER A LINHA COMPLETA? 
Os empreiteiros e usuários finais desejam 
que seus fornecedores de equipamentos de 
locação tenham uma linha completa de 
máquinas? Em geral a resposta é positiva, 
apesar de que depende de quem a responda. 

Os europeus ocidentais -acostumados 

a tratar com especialistas na locação de 
produtos como plataformas elevatórias, 
geração ou alojamento- estão menos 
preocupados. O Leste Europeu – também 
um mercado com muitos especialistas- estão 
ainda mais despreocupados, com apenas 
um quarto dos entrevistados dizendo que 
queriam tratar com os fornecedores de 
linhas completas. 

No resto do mundo parece que a tendência 
vai na direção de fornecedores de linhas 
completas. Na América do Norte, 65% dos 
entrevistados deseja tratar com fornecedores 
integrais, o que refletiria o tamanho dos 
usuários que existem lá. Apesar disso, um 
nível de interesse similar foi observado em 
companhias da região Ásia Pacífico, Sul da 
Ásia, América Central e América do Sul, 
além do Brasil.

FROTA EXTERNA?
Existe uma tendência em empreiteiras de 
mercados europeus, como Suécia e outras 
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Serviços

Por que você aluga? Qual dessas razões é ‘muito importante’? 
Para cumprir com os picos de demanda 41% 57% 36% 50% 24% 37% 69% 44% 45%
Para reduzir o tamanho da frota própria 23 14 21 8 14 27 38 17 25
Para ter produtos que utilizamos frequentemente 40 50 43 17 22 58 69 48 53
Para se expandir em tempos de incertezas 18 28 38 17 19 46 38 29 31
Para destinar maior capital à nosso negócio principal 27 20 21 25 32 48 31 23 35
Reduz nossos custos operacionais 41 27 21 0 15 36 31 18 33
Acesso a equipamento mais moderno 18 29 20 17 14 48 31 27 43
Dificuldade para conseguir financiamento de compra 0 14 14 25 5 22 8 12 17

Serviços de locação: o que é o mais importante?
Entrega dentro do prazo 64% 76% 71% 75% 52% 56% 69% 78% 85%
Disponibilidade de equipamento 50 73 43 58 57 56 54 80 81
Confiança no equipamento 73 83 64 55 73 67 69 83 88
Preço de locação 34 41 62 55 50 40 23 60 64
Ano/condição do equipamento 27 40 14 45 23 26 46 59 60
Proximidade com o local de trabalho 17 38 15 0 19 37 31 36 43
Assistência Técnica 49 68 43 64 57 74 77 66 48

Melhorando o serviço: o que é muito importante? 
Mais qualidade / equipamentos mais confiáveis 38% 48% 31% 50% 55% 60% 38% 60% 61%
Uma linha de equipamentos mais ampla 11 27 0 27 24 32 15 46 37
Melhor serviço na obra 42 39 8 55 45 47 46 65 45
Melhor comunicação 20 29 8 60 38 26 8 45 45
Preços mais baixos 34 38 69 45 41 40 38 56 65
Venda de equipamentos usados 6 9 8 10 10 11 8 16 16
Finanças 6 8 15 18 19 17 15 41 15
Serviço e manutenção de equipamentos 22 32 23 55 57 42 54 53 55

>
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combustível e operadores? Esta pregunta 
também tem uma clara divisão geográfica. 
Enquanto os mercados desenvolvidos de 
locação como Europa Ocidental e América 
do Norte estão mais propensos a dizer 
não, Leste Europeu, Oriente Médio, Ásia 
Pacífico, Sul da Ásia, América do Sul e 
Brasil, tendem a uma resposta afirmativa.

Em parte, isso reflete uma realidade 
desses mercados em desenvolvimento, onde 
a locação de equipamentos compactos 
sem operador dependem das máquinas 
de grande porte, que exigem operadores. 
Estes resultados servem para ilustrar a 
oportunidade de crescer nessas economias.

CONCORRÊNCIA DE 
EMPREITEIROS?
Por último, o fato de que os mesmos clientes 
estejam locando seus equipamentos a outros 
empreiteiros e usuários finais abre uma 
discussão interessante. Para as construtoras 
tem muito sentido locar equipamentos que 
não estejam em uso, no entanto, a questão se 
complica quando essa prática acontece nos 
mercados de locação em desenvolvimento, e 
onde esses empreiteiros podem chegar a ser 
concorrentes de locação no futuro.

O interessante dos resultados obtidos é a 

quantidade de empreiteiros -entre 20 e 50% 
em todos os mercados exceto na América do 
Sul- que já estão locando seus equipamentos, 
aos quais se une aqueles que planejam fazê-
lo cada vez mais, especialmente no Leste 
Europeu, Oriente Médio, Ásia Pacífico e 
Sul da Ásia. 

Também existem alguns mercados onde os 
empreiteiros ainda não entraram no negócio 
de locar suas próprias frotas, mas estão 
pensando em fazê-lo no futuro, como o Leste 
Europeu (21%)e América Central e América 
do Sul (20%). Isso significa que a metade de 
todos os usuários de equipamentos do Leste 
Europeu e um terço das empresas na região 
Ásia Pacífico e América do Sul, planejam 
começar ou aumentar a locação de seus 
equipamentos. 

Na Europa Ocidental e na América do 
Norte cerca de 70% não tem planos para 
começar ou aumentar a utilização desse tipo 
de atividade. Nesses mercados, cerca de 40% 
já loca equipamentos a outros empreiteiros. 

A concorrência está por todos os lados 
e esta pesquisa mostra que em certos 
casos as empresas de aluguel inclusive 
devem enfrentar a concorrência de seus 
próprios clientes. Como se a vida não fosse 
suficientemente complicada. ■
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Fornecimento

É importante que as locadoras tenham linhas de equipamentos completas? 
Sim 42 65 27 50 71 71 46 67 72
Não 58 35 73 50 29 29 54 33 28

Você loca com operador e combustível? 
Sim 9 16 0 31 29 30 15 17 33
Não 72 73 50 38 33 45 77 48 38
Ambos, com ou sem 18 12 50 31 38 25 8 35 29

Locar de outros empreiteiros ou usuários finais? 
Sim, futuramente 17 12 29 23 24 21 8 16 13
Sim, mas não aumentará mais 28 29 21 23 33 37 46 12 6
Não, mas planejo fazê-lo 8 1 21 8 10 5 0 20 10
Não, e não tenho planos 47 58 29 46 33 37 46 50 70

Utilizaria toda sua frota de locadoras? 
Sim 9 6 25 33 52 38 8 29 29
Não 30 66 56 25 10 17 31 34 42
Quando o mercado esteja mais desenvolvido  61 28 19 42 38 46 62 37 29

nações nórdicas, em relação a locar a grande 
maioria de seus equipamentos. É essa uma 
opção para os usuários em geral?

Na Europa Ocidental, Leste Europeu, 
América do Norte, Austrália/Nova 
Zelândia e América do Sul as respostas são 
frequentemente “não” ou “não ainda”. No 
entanto, os usuários do Oriente Médio, 
Ásia Pacífico, Sul da Ásia e Brasil estão mais 
abertos à ideia. Nestes mercados, cerca de 
30% disse que poderia, neste momento, 
considerar alugar todos os equipamentos 
necessários, e uma porcentagem similar 
disse que poderia considerar o assunto no 
futuro, quando o mercado da locação esteja 
mais desenvolvido, o que seria uma grande 
oportunidade para as locadoras.

O que surpreende é o fato de que sejam os 
usuários da Europa Ocidental e da América 
do Norte os que mais resistam à opção de 
alugar todos os equipamentos necessários 
para montar sua frota. No entanto, os 
usuários de mercados menos desenvolvidos 
-onde a locação seria mais que um desafio- 
são os mais abertos. 

ALUGAR COM OPERADORES
Será que os usuários finais estão interessados 
em alugar equipamentos que tragam também 
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Construcciones Metálicas COMANSA S.A.
 
Tel. +34 948 335 020 | Fax. +34 948 330 810
export@comansa.com | www.comansa.com
Pol. Urbizkain, Crta. Aoiz Nº 1
31620 - Huarte (Navarra), SPAIN
 
 

GRUAS TORRE E COM LANÇA BASCULANTE

Linden Comansa AMERICA LLC
 
Tel. +1 704 588 7729 | Fax. +1 704 588 3986
sales@lcacranes.com  
www.lcacranes.com
11608 Downs Rd. Pineville NC 28134, USA
 
 

Hangzhou Comansa JIE Construction Machinery Co. Ltd
 
Tel. +86 571 8299 5555 | Fax. +86 571 8299 6555
export@comansajie.com.cn  
www.comansajie.com.cn
Jingjiang, Xiaoshan, Hangzhou P.C. 311223, CHINA

AMERICA
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S e alguém pensou que as turbulências 
do cenário internacional no campo 
da construção infl uenciariam no 

sucesso da edição 2012 do Concrete Show 
South America, se enganou. O evento, 
considerado o maior da América Latina 
para a cadeia produtiva do concreto e da 
construção civil, recebeu este ano quatro 
mil visitas a mais que o ano anterior, 
somando um total de 29 mil visitantes, que 
caminharam pelos 60 mil m2 de exposição 
indoor e outdoor (13% a mais que a edição 
anterior). A empresa realizadora, UBM 
Sienna, divulgou que foram movimentados 
mais de US$420 milhões em novos 
negócios, 10% a mais que em 2011.

Mas o sucesso não foi apenas resultado 
da excelente organização da feira e do 
importante número de visitantes. Também 

colaboraram para alcançar esse objetivo 
os mais de 550 expositores. As novas 
tendências e tecnologias estavam por 
todos os lados e, como não é novidade, 
a maioria tinha o objetivo de ajudar a 
reduzir os prazos das obras, diminuir o 
custo de investimento (sem deixar de lado a 
qualidade do produto final) e colaborar com 
a sustentabilidade. No entanto, o apoio não 
ficou por conta apenas dos expositores, mas 
sim da campanha de conscientização com 
relação a esses e outros temas feita pelas 
associações presentes na feira.  

Entre as organizações que levantaram 
temas de interesse, estiveram a Associação 
Brasileira da Construção Industrializada 
de Concreto (ABCIC) e a Associação 
Brasileira de Cimento Portland (ABCP). A 
primeira enfatizou o uso dos pré-fabricados 

Vitrine de tendências 
e tecnologia

A 6ª edição do Concrete 

Show South America, 

realizado de 29 a 31 de 

agosto em São Paulo, 

Brasil, trouxe novidades 

e soluções para as 

necessidades do mundo 

atual da construção. 

Reportagem de 

Clarise Ardúz.
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de concreto e seus benefícios. Por sua vez, 
a ABCP também incentivou o uso dos 
sistemas construtivos racionalizados, que 
aumentam a produtividade, reduzem custos 
e melhoram a qualidade. O coprocessamento 
de resíduos e a sustentabilidade foram 
outros temas de grande destaque.

Apesar disso, é possível dizer que um 
dos temas que mais chamou a atenção 
do público que passava pelo estande da 
ABCP foi a capacitação de mulheres para 
resolver um dos principais gargalos da 
construção brasileira: a falta de mão de obra 
capacitada. No estande, 16 integrantes do 
projeto Mulheres que Constroem, ergueram 
parte de uma casa popular com blocos de 
concreto durante os três dias do evento.

LANÇAMENTOS E NOVIDADES
A feira Concrete Show foi uma oportunidade 
para que grandes e pequenos mostrassem 
seus produtos para um público selecionado 
e faminto por novidades. 

O fabricante de origem alemã Putzmeister, 
por exemplo, aproveitou o momento 
para lançar mundialmente a mais nova 
integrante de sua linha de máquinas para a 
construção: a Auto Betoneira. Desde julho, 
quando a companhia comprou a alemã 
Intermix, as Auto Betoneiras começaram a 
ser distribuídas por toda a rede de vendas 
da Putzmeister, mas, Romano Rosa, diretor 
geral da empresa no Brasil, garante que a 
ideia é dar início a uma produção nacional.  
“Estamos ampliando nossa atuação na cadeia 
do concreto e estamos muito otimistas com 
relação ao Brasil. No momento, estamos 
importando as Auto Betoneiras, mas no 

futuro elas serão um produto brasileiro”, 
afirma. A mesma empresa líder na fabricação 
de bombas de concreto também exibiu 
a Autobomba Lança BSF42-5 16H, que 
possui cinco braços e pode ser aberta em 
espaços limitados; as Autobombas Lança 
de 36 e 32 metros, mais leves e que podem 
ser montadas em chassi de caminhão 6x4; 
e a nova geração de City Pumps e bombas 
rebocáveis da marca.

A alemã Liebherr também investiu na sua 
linha de betoneiras durante a feira. Dessa 
vez, optou por dar destaque à fabricação 
nacional de seus produtos e ao investimento 
de mais de US$ 8,8 milhões na ampliação 
da linha de produção de betoneiras no 
Brasil. “Agora temos uma produção 
específica de betoneiras novas”, conta 
Richard Ströbele, diretor superintendente 
da Liebherr Brasil. “Este ano já vendemos 
cerca de mil betoneiras. A meta do ano é de 
aproximadamente 1500 e temos certeza que 
vamos conseguir alcançá-la”, finaliza.

Outro dos grandes nomes da indústria 
do concreto presente na feira foi Schwing 
Stetter, que investiu em espaçosos estandes 
(interno e externo) para poder exibir suas 
Centrais Dosadoras para Concreto, seus 
Mastros Separados para Distribuição 
de Concreto e as Bombas Projetoras de 
Argamassa e Gesso, que agilizam o trabalho 
de acabamento nas obras. Os visitantes 
também puderam ver a Autobomba para 
Concreto S58 SX: equipamento com um 
mastro de distribuição de 58 metros de 
alcance e que não exige mais do que 8,9 
metros para sua abertura total. É ideal para 
obras e centros urbanos.

E como central de concreto é o que 
não podia faltar numa feira como essa, a 
brasileira Ixon, que participa pela segunda 
vez na Concrete Show, também apostou 
nesse tipo de produto. A marca apresentou 
um equipamento, lançado em janeiro de 
2012, que registra uma grande demanda: 
a Central Dosadora Móvel Smart, uma 
máquina totalmente móvel, de rápida 
instalação e precisa na dosagem. “O Brasil 
tinha certa carência desse tipo de produto, 
a Ixon detectou isso e desenvolveu projetos 
nessa área”, conta o engenheiro Mario 
Coradini, diretor técnico comercial da Ixon, 
que garante que esse é um produto único na 
América Latina, sem concorrência. Segundo 
o engenheiro, existem quatro unidades 
desse equipamento operando atualmente 
no Brasil. 

Outro dos grandes destaques da feira 
foi a pavimentadora P6000 da empresa 
CSM, equipamento considerado uma 

A alemã Liebherr destacou sua linha de 
betoneiras durante a feira.

Durante o evento, a 
Putzmeister aconteceu o lançamento 
mundial da Auto Betoneira da Putzmeister.

A pavimentadora P6000 da CSM: 
pavimenta 600 m2 de vias por dia com a 

ajuda de apenas seis operários.
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grande inovação no mercado brasileiro de 
pavimentação a pavers (peças pré-moldadas 
de concreto). Com tecnologia importada 
da Holanda, é ideal para aplicações em 
calçamentos arquitetonicamente atuais e 
ecologicamente corretos, já que a máquina 
também se adapta a pisos permeáveis. 
Alexsandro Possani, gerente de marketing 
da CSM comenta que, até o momento, 
existem apenas duas dessas pavimentadoras 
em funcionamento no Brasil, mas garante 
que “grandes nomes” do mercado já 
estão de olho na máquina, a qual pode 
pavimentar 600 m2 de vias por dia com 
apenas seis operários. “A Odebrecht é um 
deles”, finaliza. 

Pensando no tema segurança e tecnologia 
nas alturas, o fabricante brasileiro e 
também locadora de andaimes, elevadores 
e escoramentos Mecan, lançou o Quikdeck, 
uma plataforma de trabalho suspensa de 
última geração. Uma das grandes vantagens 
do produto é a montagem, que é feita 
a partir de um módulo, o qual pode ser 
expandido já na posição de trabalho. 
Segundo a empresa, algumas unidades já 
estão operando em obras de infraestrutura 
na região, como, por exemplo, na ponte da 
rodovia Régis Bittencourt. 

Como o transporte de carga e de pessoas 
também é algo que deve ser executado com 
rapidez e segurança dentro das construções, 
o Grupo Baram apresentou o novo elevador 
de cremalheira que possui uma capacidade 
de carga de 1300 kg. “O equipamento está 
sendo muito procurado, principalmente 
pelas construtoras”, disse, durante a feira, 
Marcelo Ribeiro, representante de vendas 
do Grupo.

A brasileira Menegotti, marca com 

forte presença nas obras dos estádios da 
Copa de 2014, deu destaque ao Dumper 
FORZZA MAX 3000, desenvolvido 
para realizar grandes projetos. É um 
equipamento versátil, robusto e com 
grande desempenho na manipulação de 
cargas. Outros equipamentos expostos 
foram os lançamentos: Torre de Iluminação 
LUMINA MAX 6000, ideal para a 
iluminação de locais e canteiros de obra, 
oferecendo o máximo em praticidade e 
segurança, e o  Balancim Alti MAX 1000, 
recomendado para trabalhos em edificações 
de médio e grande porte,  em qualquer 
etapa de acabamento e manutenção. 

E para terminar, é impossível não 

comentar sobre a enorme presença de 
marcas provenientes de outros países, 
principalmente chinesas e coreanas. Tirando 
as grandes e já reconhecidas no mercado, 
estavam presentes também aquelas que 
estão chegando e buscando seu espaço no 
mercado latino-americano. 

O diretor executivo da empresa chinesa 
Sunshine Enterprise Inc, que, como outras, 
já tem representantes de sua marca no 
Brasil, conta que é a segunda vez que sua 
empresa participa da Concrete Show e está 
feliz com o resultado.  “Estamos entrando 
aos poucos com nossa marca, inicialmente 
fazendo contatos, e este é o lugar para isso”, 
garante.   ■

teirockdrills.com

GSS/Titan Central America S.A.
América Central

507-655-7526
gsstitan.com

Autana Equipos Ltda.
América do Sul
56-2-925-81-50

autana.cl

DRIFTERS 
PATENTEADOS

HEM 
UTILIZANDO 

A TÉCNICA 
DE SOLO 

GRAMPEADO
TD75 

PERFURANDO 
DENTRO DE 

UMA REPRESA
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Para maiores informações, por favor entre em contato com 
Ken Bauco através do email  ken.bauco@latinmarkets.org

Construindo e modernizando uma infraestrutura  
nacional competitiva: Latin Markets reúne os líderes do  

setor de infraestrutura na América Latina, que se  
concentram no desenvolvimento de energia, mineração, 

transportes, telecomunicações, desenvolvimento de  
projetos econômicos e sociais de infraestrutura.
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infraestrutura e planos de investimento para Medellin,  
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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

A frota de ALL é uma das mais avançada 
tecnologicamente, melhor mantida e 
diversa na indústria de de equipamentos de 
movimentação de cargas.

MILHARES DE GRUAS E PEÇAS DE 
GRUAS DISPONÍVEIS ONLINE

Aluguel   I   Venda   I   Peças   I   Serviço   I   +1 216-524-6550 

www.allcrane.com

www.craneparts.com

© ALL Erection & Crane Rental Corp., um empregador que oferece igualdade de oportunidades
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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!

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
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A BELDEN BRAND

www.hirschmann-usa.com/mcs

©2012, Belden Inc

Modernize seu 
guindaste com a 
HIRSCHMANN...    

iVISOR MK4E/2 
Indicador de momento de carga  
 Mostra a carga real e permitida,   
 comprimento e ângulo da lança e  
 raio de carga. 
 Adverte o operador frente a um risco  
 de duplo-bloqueio 

iSCOUT PRS80 
Indicador wireless  
 Incorpora até sete sensores
 Monitor gráfi co retro iluminado 

Escaneie este código QR com seu 
Smartphone para mais informação 

sobre nossos productos. 
Não tem um smartphone?  

www.hirschmann-usa.com/mcs

Telefone: 717-623-7655
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