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N esta edição da Construção Latino-Americana, o leitor 
poderá observar que a indústria da construção segue seu 
caminho positivo na região. Talvez não existam as mesmas 

expectativas do ano passado e do começo deste, mas mesmo assim 
continua pelo caminho do otimismo e crescimento, com países como 
Costa Rica, Chile e Peru, que apresentaram importantes resultados 
após os primeiros meses de 2012.  

Um caso de destaque é o do Panamá, País em Foco deste mês, que 
continua com seu espiral de crescimento e está imerso em importantes 
investimentos como a ampliação do Canal do Panamá, o primeiro 
Metrô da América Central e o maior Parque Eólico da região.  

Apesar disso, a América Latina tem que estar atenta. A crise 
fi nanceira mundial continua deixando rastros. Basta ver as cifras de 
países como Espanha ou Inglaterra, que apresentam quedas contínuas 
em suas indústrias. O país ibérico registrou redução da atividade da 
construção de até 50% em cinco anos, enquanto que a produção 
do setor na Grã-Bretanha tem caído nos últimos quatro trimestres, 
arrastando o volume total de trabalho até seu ponto mais baixo desde 
o quarto trimestre de 2009.

A delicada situação europeia –e mundial- também pode ser observada 
no ranking Top 200, elaborado pela International Construction, que 
enumera as 200 principais companhias construtoras do mundo. Das 
dez principais empresas espanholas listadas, sete perderam colocações 
com relação ao ano passado. Da mesma forma, o Reino Unido viu 13 
de suas 16 empresas também perderem posições.

A América Latina participa do Top 200 com 14 companhias 
provenientes do Brasil, Chile e México, mas, por mais que tenha 
7% dos participantes, a renda registrada em 2011, de pouco mais 
de US$47,3 bilhões, apenas representa 3,1% da renda total das 200 
empreiteiras. 

Nesse sentido, cabe destacar também a presença latino-americana 
no IRN100, ranking de empresas dedicadas à locação, elaborado pela 
International Rental News, onde quatro empresas (três de Brasil e uma 
chilena) entraram entre as posições 47 e 97. 

Em relação a esses rankings, cabe lembrar que a CLA está elaborando, 
para a edição de outubro, o segundo ranking com as 50 principais 
empresas construtoras da região.
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BOLÍVIA Segundo dados do 
Instituto Boliviano do Cimento 
e do Concreto (IBCH, por sua 
sigla em espanhol), no final 
do primeiro semestre deste 
ano a venda de cimento 
a nível nacional aumentou 
7% em relação ao mesmo 
período de 2011, alcançando 
1.271.069 toneladas 
métricas.

Dessa cifra total, a maior 
quantidade do insumo foi 
vendida principalmente em 
Santa Cruz, em seguida em 
La Paz e Tarija.

De acordo com a ministra 
de Planejamento do 
Desenvolvimento, Viviana 
Caro Hinojosa, no final 
do primeiro trimestre de 
2012, a economia boliviana 
registrou um crescimento 
de 5,1%, impulsionado 
principalmente pelos setores 
de manufaturas, construção, 
hidrocarbonetos, transporte 
e serviços financeiros.

Guatemala melhora 
infraestrutura viária
A infraestrutura viária da Guatemala será melhorada graças a 
dois milionários empréstimos. Um de US$120 milhões, por meio 
do Banco Centro-americano de Integração Econômica (BCIE), e 
o outro, de US$280 milhões concedidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento do Brasil (BNDES).

Os recursos do BCIE serão investidos na ampliação de quatro 
pistas da rodovia CA-2 Ocidente.

Os trabalhos serão realizados em um trecho de 150 
quilômetros, que ligará Escuintla, no sul da capital, a Tecún Umán, 
na fronteira com o México.

Se tudo avançar como está 
previsto, o governo dará início 
aos trabalhos nos primeiros 
meses de 2013. No entanto, 
o empréstimo ainda tem de 
receber a opinião da Junta 
Monetária e do Congresso.

 EM DESTAQUE

O setor da construção na 
América Latina está 
vivendo, em geral, um 

desempenho favorável durante 
2012. Muitos dos países da região 
têm anunciado bons índices 
desde o início do ano além 
de suas expectativas que, com 
algumas exceções, se mantém 
positivas para o resto do ano. 

Um caso interessante é o da 
Costa Rica, país que durante 
o primeiro semestre do ano 
mostrou grande dinamismo 

no setor da construção e 
experimentou um crescimento 
de 13,53% em relação aos 
metros quadrados solicitados 
para construção, se comparados 
com o mesmo período de 
2011. A informação é da 
Câmara Costarriquenha da 
Construção (CCC). Inclusive, 
o organismo espera um 
desempenho ainda melhor 
até o final do ano e prevê um 
crescimento de 14,2% para 
2012. 

A maior quantidade de área 
solicitada corresponde ao setor 
da habitação, que representa 
54,6% do total. Os seguintes 
tipos de edificação com maior 
presença correspondem ao 
comercial (22,9%), escritórios 
(8,8%) e industrial (7,7%). Os 
6% restantes correspondem 
às categorias com a menor 
quantidade de área, que 
correspondem a edifícios 
educacionais, de saúde e 
públicos. 

Segundo explicou à imprensa 
o presidente da CCC, 
Gonzalo Delgado, “os dados 
mostram, aos poucos, como 
acontece a recuperação do 
setor após a crise, no entanto, 
são necessárias melhorias em 
temas como infraestrutura, 
planificação, manutenção de 
obras e, principalmente, a 
tramitação da Lei 8220 e seu 
regulamento, para continuar 
crescendo”.

Outro país que tem visto 
em 2012 um bom ano para 
a construção é o Chile. A 
atividade setorial se manteve 

crescendo em um ritmo 
importante desde janeiro de 
2012, até acumular em junho 
uma alta de 11,1% semestral. 
As expectativas da Câmara 
Chilena da Construção 
(CChC), apesar de otimista, é 
moderada e tem advertido que 
o menor ritmo de crescimento 
estimado da atividade 
econômica para o resto do ano 
permite antecipar um menor 
dinamismo durante o segundo 
semestre de 2012. 

Por outro lado, no Peru, 
a atividade da construção 
cresceu 12,4% durante o 

Boas 
perspectivas 
para Costa Rica, 
Chile e Peru

primeiro trimestre. Para o 
ano, o BBVA tinha previsto 
um crescimento de 8%, 
impulsionado principalmente 
pelo aumento do gasto de 
investimento do governo. “Este 
setor continuará contando com 
o suporte dos grandes projetos 
de mineração e hidrelétricos 
e com o dinamismo do 
setor imobiliário”, indica o 
organismo financeiro. Também, 
segundo estimativas da 
Câmara Peruana da 
Construção, a demanda de 
moradias alcança atualmente 
370 mil famílias. ■

A construção nesses países 
apresentou um bom desempenho 
desde o início de 2012.

O país obteve empréstimos no 
valor de US$400 milhões.
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2012
AGOSTO
29 – 1 / Construir Bahia
Salvador, Brasil
www.feiraconstruir.com.br

29 – 2 / ExpoConstrucción 
y Vivienda
Heredia, Costa Rica
www.construccion.co.cr/
expo2012/

SETEMBRO
5 – 9 / ExpoConcreto
Santa Fé, México
www.expoconcreto.com.mx/

11 – 16 / Hábitat 2012
Guayaquil, Equador
www.expoplaza.ec/

12 – 16 / Capac Expo
Cidade do Panamá, Panamá
www.capacexpo.com

13 – 15 / InuCONS
Quilmes, Argentina
www.ucpq.com.ar/

OUTUBRO
2 – 7 / Excon
Lima, Peru
www.excon.com.pe

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

  AGENDA

Novo terminal em 
Lázaro Cárdenas

trabalhos de construção civil 
da primeira etapa, que incluem 
dragagem de um canal para 
a construção de um cais de 
650 metros com duas posições 
de atracação, as quais podem 
atender barcos Post Panamax, 
um pátio  para contêineres 
de 43 hectares, instalações 
ferroviárias, escritórios e uma 
usina de tratamento de água, 
entre outros. 

O porto de Lázaro Cárdenas 
é o mais relevante na região 
Pacífica do México e por sua 
área marítima entram diversos 
produtos de consumo para 
o país, razão pela qual sua 
posição estratégica representou 
o interesse suficiente para que 
seja realizada a licitação do 
novo terminal. 

Cabe destacar que a APM 
Terminals está com uma 
intensa agenda na América 
Latina, e além da iniciativa 

de Lázaro Cárdenas está 
construindo um novo terminal 
no porto de Santos, no Brasil; 
outro em Moin, na Costa Rica; 
e no Peru, além de um novo 
terminal, está ampliando o 
porto de Callao.  ■

O consórcio composto pelo 
operador portuário APM 
Terminals (filial do grupo 
dinamarquês AP Moller-
Maersk) e a construtora 
mexicana ICA, obteve a 
concessão para o projeto, 
financiamento, construção, 
operação e manutenção (por 
32 anos) do novo Terminal 
Especializado de Contêineres 
TEC II, no porto de Lázaro 
Cárdenas, no México, 
projeto que precisará de um 
investimento de mais de 
US$900 milhões.

O investimento e construção 
serão realizados em três 
etapas. A primeira estará 
concluída em 2015 e receberá 
recursos da ordem de US$300 
milhões. Segundo informou 
a mexicana (que conta com 
5% do consórcio), a ICA 
Construcción  Civil estará 
responsável por 100% dos 

O projeto, que consta de três etapas, exigirá investimentos de 
US$900 milhões. 

RANKING CLA50 Pelo 
segundo ano consecutivo, 
a Construção Latino-
Americana publicará o 
ranking com as principais 
50 empresas construtoras 
da região. 

Estamos convidando às 
construtoras da América 
Latina para participar deste 
valioso estudo que estará 
presente na nossa edição 
de outubro de 2012.  

Para solicitar o formulário 
e participar do ranking, 
entre em contato com o 
editor da revista, Cristián 
Peters, através do 
e-mail cristian.peters@
khl.com. 

 EM DESTAQUE

CLACLA
5050
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América do Sul 
fortalece sua presença 
no ranking IRN100
Q uatro companhias 

sul-americanas 
apareceram no último 

ranking das 100 principais 
empresas locadoras do mundo, 
o IRN100, elaborado pela 
International Rental News 
(IRN), revista irmã da 
Construção Latino-Americana.

As quatro empresas em 
destaque são: Mills Rental (que 
ocupa a posição 47), Solaris 

(54), SKC Rental (83) e A 
Geradora (97). Todas essas 
companhias são brasileiras, 
exceto a chilena SKC, sediada 
em Santiago. A SKC participa 
pela primeira vez no ranking. 

O relatório mostra a grande 
recuperação que teve o setor 
da locação em 2011, com 
empresas em todas as regiões 
indicando um crescimento 
significativo, apesar de que as 
empresas europeias tenham 
ficado para trás. 

A renda total das 100 
principais empresas 
relacionadas com a locação 
cresceu 13,3% no ano passado, 
dando destaque para os 
resultados do Top 10, cujas 
vendas aumentaram, em 
média, 22,9%, depois de sofrer 
ajustes pelo câmbio de moedas.  

PARTICIPAÇÃO
O crescimento das companhias 
de locação norte-americanas 
na lista alcançou uma média 
de 17%, enquanto as empresas 
europeias registraram um 
aumento muito mais modesto, 
de 5,9%. A United Rentals 
lidera a lista –e sem contar 
com sua recente aquisição, a 
RSC. Na segunda colocação 
está a Aggreko.

A pesquisa de 2011 reflete 
as tendências mais amplas 
da economia mundial, com 
o crescimento dos mercados 
emergentes e a recuperação dos 
Estados Unidos, demonstrando 
maior solidez que a Europa. 
Das 100 empresas, apenas 

44 são européias, o menor 
número registrado desde 
que o ranking começou a 
ser publicado em 2005. Pela 
primeira vez a quantidade 
de empresas registradas ficou 
abaixo das 50.

Os mercados emergentes 
continuam aumentando sua 
participação no ranking, 
com companhias da China 
e do Oriente Médio pela 
primeira vez no Top 100. A 
empresa chinesa de locação de 
guindastes de torre Shanghai 
Pangyuan, ficou com a posição 
de número 90 com rendas de 
€ 77 milhões (cerca de US$95 
milhões), enquanto que a 
Rental Solutions & Services 
(RSS) e a Byrne Alquiler, com 
sede em Dubai, ocuparam 
as colocações 85 e 93, 
respectivamente.

O gasto de capital em 
frotas também aumentou 

significativamente em 2011, 
e as 25 empresas que mais 
investiram desembolsaram 
montantes de cerca de € 5,7 
bilhões (quase US$7 bilhões), 
bruto. Esse valor é mais que 
o dobro que os € 2,5 bilhões 
(aproximadamente US$3 
bilhões) investidos em 2010 e 
reflete os altos investimentos 
em substituição a locadoras 
dos Estados Unidos, Japão e 
Austrália.

O estudo completo foi 
publicado na edição de julho-
agosto da International Rental 
News, e a versão digital pode 
ser baixada no site www.khl.
com.

Uma versão ampliada da 
reportagem IRN100 estará 
em breve disponível na loja 
on-line da KHL (www.khl.
com/information-store), tanto 
em reportagens anuais como 
plurianuais. ■

INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION A 
primeira edição dessa 
revista foi publicada em 
setembro de 1962. Para 
celebrar seu aniversário 
número 50, a ICON publicará 
uma retrospectiva especial 
na edição de setembro 
de 2012, mostrando as 
principais matérias dos 
últimos 50 anos.  
Não perca a oportunidade 
de conhecer os principais 
momentos da história da 
construção desse meio 
século de vida e solicite 
sua assinatura gratuita em 
www.khl.com/subscriptions/
icon.

 EM DESTAQUE

Principais crescimentos

  COMPANHIA % CRESCIMENTO
 1 APR Energy 75%
 2 Atlas Copco Specialty Rental 53%
 3 Rental Solutions & Services (RSS) 50%
 4 SKC Rental 48%
 5 Shanghai Pangyuan Construction Equipment 47%
  Rental Co., Ltd 
 6 Skanska Maskin  46%
 7 Neff Rental  45%
 8 Cramo  38%
 9 Utleiecompagniet AS (UCO)  37%
 10 Solaris Equipamentos E Servicos  36%
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PAC MOBILIDADE 
A presidente do Brasil, 
Dilma Roussef, lançou o 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) 
Mobilidade Médias Cidades, 
um programa para obras 
de mobilidade em 75 
municípios de médio porte, 
que vai dispor de US$3,4 
bilhões para uma população 
de 250 mil a 700 mil 
habitantes.

Dilma afirmou que se dará 
prioridade aos projetos que 
estejam em “etapa avançada 
de elaboração”. O objetivo é 
permitir resultados o mais 
rápido possível. “Queremos 
garantir transporte público 
coletivo de qualidade e 
melhorar a condição de vida 
das pessoas”, afirmou a 
presidente.

 EM DESTAQUE

I nvestimentos de US$128 
milhões serão feitos pelo 
grupo brasileiro Odebrecht 

e a rede francesa Accor para a 
construção de três hotéis no 
estado de São Paulo. 

O projeto abrange a 
edificação e logo a venda dos 
complexos a investidores. O 
primeiro projeto, que deverá 
estar terminado em 2015, será 
um hotel de 308 suítes para 
a rede Ibis Styles da Accor, o 
qual exigirá investimentos de 
US$51 milhões.

Os outros dois serão 
construídos próximos à cidade 
portuária de Santos, no litoral 
de São Paulo, com valores 
de US$42 milhões e US$35 
milhões, respectivamente.

Considerando a logística de 
São Paulo, cidade com mais 
de 11 milhões de habitantes (a 

mais populosa da América do 
Sul) e que se caracteriza por 
frequentes congestionamentos, 
o projeto abrange a construção 
dos hotéis como parte de um 
complexo com escritórios, 
residências e centros 
comerciais.  

Cabe destacar que o 
crescimento da cidade foi 
gigantesco, apesar disso, 
a oferta hoteleira de São 
Paulo não acompanhou 

Começa a construção da 
Siderúrgica do Pecém

Fortaleza, Ceará.  O projeto 
da Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) receberá, este 
ano, investimentos da ordem 
de US$600 milhões.

Quando esteja em 
funcionamento, a nova usina 
alcançará em sua primeira 
etapa uma produção de três 
milhões de toneladas anuais 
de placas de aço (produto 
semi acabado). Cabe destacar 
que a venda de 100% de 
sua produção está garantida 
pelos próximos 15 anos, 
com contratos com os seus 
próprios sócios- CSP é um 
joint venture entre a brasileira 

esse desenvolvimento. 
Inclusive, segundo fontes 
da Accor, a cidade necessita 
aproximadamente de 18 novos 
hotéis ao ano para atender a 
crescente demanda. 

A construção dos três novos 
hotéis será financiada pela 
Odebrecht, empresa que já está 
negociando um empréstimo.

A Odebrecht e a Accor 
possuem outros três hotéis na 
Bahia, nordeste do Brasil.  ■

Odebrecht e Accor se 
unem em São Paulo

Ambas as empresas possuem 
um empreendimento similar na 
Bahia. 

Vale (50%) e as sul-coreanas 
Dongkuk Steel (30%) e 
POSCO (20%).

Até o momento, cerca 
de 60% do terreno já foi 
terraplanado. Em 2013 e 
2014, serão realizadas as obras 
civis dos galpões, edificações, 
vias internas e instalações 
diversas. A montagem e os 
testes dos equipamentos serão 
feitos em 2014 e 2015 e a 
usina entrará em operação em 
setembro de 2015. ■

O projeto da Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) 
receberá investimentos, 
durante 2012, de US$600 
milhões. 

Já começou a construção da 
usina para a produção de 
placas de aço no Complexo 
Industrial e Portuário do 
Pecém (CIPP), a 60 km de 
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CHINA O gigante asiático 
planeja a construção de 
82 novos aeroportos e a 
renovação de outros 101 
durante os próximos três 
anos, para responder â 
crescente demanda do setor. 
Por sua vez, a aviação civil, 
no ano passado, cresceu 
9,5% e espera-se que, para 
este ano, o mercado nacional 
registre um crescimento de 
10%.

Segundo Li Jiaxiang, 
chefe da Administração de 
Aviação Civil da China “a 
construção de aeroportos 
pode impulsionar o 
desenvolvimento econômico 
regional e reduzir a diferença 
entre as áreas urbanas e 
rurais. Além disso, terá um 
papel chave no fornecimento 
de ajuda de emergência e 
na proteção da segurança 
nacional”.

Para o final de 2015, 
haverá 230 aeroportos para 
passageiros e de carga 
abertos ao tráfego, ante 
os atuais 182. Espera-se 
que 80% da população 
chinesa tenha acesso a um 
aeroporto em um raio de 
100 quilômetros.

 EM DESTAQUE

U ma queda de 9,5% 
no volume total 
de produção da 

construção foi a registrada 
pelo Reino Unido durante o 
segundo trimestre deste ano, 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. O 
fato foi gerado pelo clima de 
crise que reina e também por 
mudanças nos feriados. No 
entanto, a queda em relação ao 
trimestre anterior foi de 3,9%.

Segundo a Oficina Nacional 
de Estatísticas (ONS, por sua 
sigla em inglês) a quantidade 
de novas obras caiu 4,6%, e o 
reparo e a manutenção caíram 
2,7% em comparação com o 
primeiro trimestre de 2012. 
No entanto, em relação com 
o período de abril a junho de 
2011, a quantidade de novas 
obras caiu 12,8%, enquanto o 

reparo e a manutenção ficaram 
em torno de 2,8%.

Também, durante o 
segundo trimestre deste ano, 
foi registrada uma queda 
generalizada no volume 
de produção de diversos 
subsetores da construção em 
comparação com o primeiro. 
A ONS afirmou que houve 
quedas em oito dos nove 
setores, com uma maior 
diminuição no índice de novas 
infraestruturas, 8,6%.

Simon Rubinsohn, 
economista y chefe do Royal 
Institution of Chartered 
Surveyors (RICS), afirmou que 
a produção da construção caiu 
nos últimos quatro trimestres, 
arrastando o volume total de 
trabalho até seu ponto mais 
baixo desde o quarto trimestre 
de 2009. ■

Europa incentiva 
renovação na construção
Uma aposta pela renovação 
de seus edifícios para fazê-los 
mais eficientes é o que está 
impulsionando a Comissão 
Europeia (CE), com o 
objetivo de estimular o setor 
da construção no continente. 

O setor representa 10% do 
Produto Interno Bruto da 
União Europeia e gera 20 
milhões de empregos entre 
vagas de trabalho diretas e 
indiretas, segundo os dados do 
mesmo organismo.

A estratégia, que será 
implantada no decorrer de 
uma década, está baseada 
no incentivo da eficiência 
energética em construção 
e abrange o uso de fundos 
europeus estruturais, assim 
como empréstimos com 
recursos do Banco Europeu de 
Investimentos (BEI).

A CE quer que o setor 
da construção recupere sua 
competitividade por meio de 
uma maior inovação em áreas 
como eficiência energética 
ou a adaptação à mudança 

Construção no Reino Unido 
é a mais baixa desde 2009

O volume da produção na 
construção diminuiu 3,9% 
durante o segundo trimestre, em 
comparação com o primeiro. 

climática. 
Cabe lembrar que a 

crise financeira mundial 
desencadeou também um 
estouro da bolha imobiliária 
na Europa, fato que fez 
com que o setor sentisse um 
forte impacto, com uma 
redução muito significativa 
na indústria. Por exemplo, a 
Espanha, um dos países mais 
atingidos, registrou uma queda 
na atividade da construção de 
quase 50% entre 2007 e 2012.

A iniciativa deve ser aprovada 
pelo Conselho da União 
Europeia e pelo Parlamento 
Europeu. ■

A estratégia busca impulsionar 
a efi ciência energética e as 
energias renováveis.
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A Powerscreen lançou 
recentemente a nova peneira 
Warrior 1400X, que, de acordo 
com Damian Power, diretor 
global de produtos da empresa, 
aumenta o rendimento, reduz 
os custos operacionais e facilita 
sua manutenção. 

Inclusive, graças ao baixo 
torque do motor e um sistema 
hidráulico melhor, reduz o 
consumo de combustível 
em até 15% com relação ao 
modelo que a antecede, a 
Warrior 1400. 

O novo modelo oferece mais 
versatilidade. Foi aumentado 
o ângulo de peneiramento 
em 50% (de quatro a seis 
graus). A capacidade de 
empilhamento padrão das 

transportadoras aumentou em 
até 25%. Finalmente, com 
um dispositivo de elevação 
e sua esteira transportadora 
telescópica lateral (ambos 
opcionais), a capacidade de 
empilhamento de finos e 
materiais de grau médio mais 
que dobrou.

Para facilitar as tarefas de 
manutenção, a máquina inclui 
uma função de elevação da 
caixa de peneiramento e a 
capacidade única de levantar o 
transportador do equipamento. 

O design da canaleta, 
aliado à nova função de 
deslizamento da bandeja 
inferior do alimentador, reduz 
as possibilidades de vazamento 
e o acúmulo prejudicial do 

material ao redor da máquina. 
O sistema de esteiras do 

equipamento, que possui duas 
velocidades (padrão e de série), 
concede à Warrior 1400X 
uma grande mobilidade. 
Inclusive, graças ao modo de 
alta velocidade , este modelo 
é considerado a máquina com 
tração de esteiras mais rápida 
de sua categoria.

A Warrior 1400X pode ser 
equipada com um motor diesel 
Tier 3 / Stage 3A Caterpillar 
C4.4 ATAAC de quatro 
cilindros, com uma potência 
de 90 kW a 1800 rpm ou Tier 
4i/Stage 3B Caterpillar C4.4, 
também de quatro cilindros, 
com uma potência de 82 kW a 
1800 rpm.  ■

JCB celebra a produção 
de motores
A JCB festejou recentemente 
uma grande marca na 
produção de seus primeiros 
200 mil motores JCB 
Dieselmax, dos quais 170 
mil foram fabricados na JCB 
Power Systems em Foston, 
Derbyshire, Inglaterra, e 
30 mil em sua fábrica na 
Índia, onde começaram a ser 
fabricados em abril do ano 
passado.  

A produção desse modelo 
começou em 2004, depois de 
anos de desenvolvimento e 

de mais de US$100 milhões 
de investimentos. Desde 
essa época tem garantido sua 
reputação, segundo afirma o 
diretor da Engine Programmes 
da companhia, Alan Tolley, 
quem destaca a confiança e 
durabilidade do equipamento 
fora de estrada. Além 
disso, o modelo “também 
ofereceu a JCB um controle 
completo sobre seu destino 
em tecnologia de motores”, 
acrescenta.

Cabe lembrar que em 2006, 

dois motores Dieselmax, 
ligeiramente modificados, 
equiparam o carro a diesel 
JCB Dieselmax que alcançou 
uma velocidade em terra de 
350 mph (563,2 km/h) em 
Bonneville Salt Flats, Estados 
Unidos, um recorde mantido 
até hoje. 

Atualmente, 70% das 
máquinas fabricadas pela 
empresa (e um grande 
número de produtos de outros 
fabricantes) estão equipados 
pelo motor JCB Dieselmax.   ■

Nova Warrior 1400X

O novo modelo, graças ao baixo torque de seu motor e seu sistema hidráulico melhorado, reduz até 15% o 
consumo de combustível com relação ao modelo anterior.

Funcionários da JCB Power 
Systems celebram a produção 
do motor JCB Dieselmax de 
número 200 mil.

 EM DESTAQUE
LINDEN COMANSA 
O guindaste 21 LC 660, à 
venda desde 1 de julho, foi 
aperfeiçoado pouco tempo 
após seu lançamento. 
As quatro versões desse 
guindaste (com 18, 24, 36 
e 48 toneladas de carga 
máxima respectivamente) 
apresentam quatro metros 
a mais de comprimento 
máximo de lança que o 
modelo apresentado há 
alguns meses. Hoje a lança 
alcança 84 metros.

Com essa melhoria, o 
21 LC 660, desenhado 
especialmente para 
grandes projetos de 
obra pública, industrial 
e de infraestrutura, tem 
um alcance maior que a 
maioria dos guindastes 
com características 
similares existentes no 
mercado.
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 EM DESTAQUE
THOMPSON PUMP A 
empresa introduziu um novo 
equipamento ao mercado, 
a bomba de cabeça alta 
6JCC, de seis polegadas. 
Esse modelo portátil 
alcança 1.100 galões por 
minuto e uma altura de 
cabeça de até 490 pés e 
212 psi com escorva inicial 
automática e re-escorva. 
É ideal para aplicações de 
alta pressão, como para 
jatos de água, impulso de 
água, fornecimento de água 
para rompimento através de 
jatos, lavagem de tanques 
e proteção contra incêndios 
em indústrias como 
construção, mineração, 
petróleo e gás.

O 6JCC oferece o Sistema 
Enviroprime, da Thompson 
Pump, que proporciona uma 
escorva automática inicial e 
re-escorva confiável e com a 
vantagem de não derramar 
líquidos durante a operação.

Além disso, estão 
disponíveis acessórios 
alternativos adicionais como 
Silent Knight, para a redução 
de ruídos. 

Putzmeister adquire 
fabricante de 
betoneiras 

A companhia adquiriu a terceira 
maior produtora de caminhões 
mixers, Intermix.

O grupo alemão Putzmeister, 
importante fabricante de 
bombas para concreto, acaba de 
fechar a aquisição da empresa, 
também de origem alemã, a 
Intermix GmbH, companhia 
especializada em misturadoras 
de concreto. Esta transação 
fortalece a Putzmeister, em 
sua posição no mercado e 
amplia sua linha de produtos. 
Segundo afirmou o CEO do 
holding Putzmeister, Norbert 
Scheuch, em um comunicado, 
“esta aquisição complementa 
perfeitamente nossa carteira”. 

Atualmente as betoneiras 
Intermix tem presença mundial 
e a companhia é a terceira 

maior produtora de caminhões 
mixers depois da Liebherr e 
da Schwing Stetter. Também 
produz até 800 máquinas 
anuais para usuários 
finais e distribuidores. 
Para 2012, um 
porta-voz da empresa 
anunciou rendas de até 
€20 milhões (cerca de US$25 
milhões).

Segundo a Putzmeister, a 
distribuição das betoneiras 
da marca Intermix fará parte 
imediatamente da rede global 
de vendas.

O acordo foi fechado após 
uma série de acontecimentos 
que estão consolidando 

a indústria alemã de 
equipamentos de concreto. No 
começo deste ano, em março, 
foi fechada a compra, por 
parte da chinesa Sany Heavy 
Industries, da Putzmeister. 
Também, em julho, a também 
chinesa XCMG fez sua parte, 
adquirindo a alemã  Schwing 
Stetter.   ■

Britador Twister AC07 no Peru 
A sul-africana Pilot Crushtec 
forneceu um britador de 
impacto de eixo vertical Twister 
AC07 para a construção de 
um grande projeto hidrelétrico 
no Peru, que está a cargo da 
construtora alemã Hochtief.

A Twister AC07 está 
encarregada da produção de 
areia para a fabricação de 
concreto e tem contribuído 
muito com o projeto. Ao 
terminar os trabalhos no Peru, 
o equipamento será levado 
ao Chile, mercado em que a 
Hochtief também participa. 

O engenheiro de vendas, Paul 
Chappel, foi o encarregado de 
viajar ao Peru para supervisar a 
entrada em funcionamento do 
equipamento e o treinamento 
dos funcionários.  

O projeto hidrelétrico, 
localizado aos pés da 

Cordilheira dos Andes, inclui 
também a construção da usina, 
a execução de 17 quilômetros 
de túneis e de uma represa. A 

instalação pretende cobrir o 
crescimento da demanda de 
eletricidade da região de Lima 
a partir de 2013.  ■

A Hochtief comprou o britador 
Pilot Crushtec para o projeto 
hidrelétrico no Peru. 

Construção Latino-Americana Setembro de 2012 
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E setor da construção no Panamá 
está em bom caminho e continua 
crescendo. Durante 2011, a indústria 

alcançou o maior nível de crescimento 
alcançado desde 2009.  No ano passado, os 
investimentos alcançaram US$1,4 bilhão, 
colaborando assim com 18,5% ao PIB do 
país.

Para este ano espera-se um crescimento 
que, apesar de moderado, mantém as 
expectativas em alta, com estimativas 
próximas a 4%. 

O país está vivendo um auge a nível geral. 
Inclusive, a economia panamenha cresceu 
10,6% durante o primeiro trimestre de 
2012, aumento que se mantém, entre outras 
razões, em base aos bons resultados das 
atividades da construção, geração de energia 
térmica, transmissão e distribuição de 
eletricidade, segundo o Instituto Nacional 
de Estatística e Censo (INEC). 

É fato que a construção, medida em termos 
de valor agregado, se expandiu 26,4% 
entre janeiro e março, graças à execução 
de investimentos públicos e privados em 
obras de engenharia civil e projetos não 
residenciais, entre elas, a ampliação do 
Canal do Panamá, o saneamento da baía, 
a construção da Linha 1 do Metrô do 
Panamá, a expansão de portos e aeroportos e 
a ampliação e reabilitação de infraestruturas 
viárias. 

Cabe destacar também que nesse mesmo 
período as licenças de construção cresceram 

País de 
grandes projetos

Além da ampliação do Canal, o Panamá está 

trabalhando no primeiro sistema de Metrô e 

no maior parque eólico da América Central. 

Reportagem de Cristián Peters. 

No ano passado, os 
investimentos em 

construção alcançaram 
US$1,4 bilhão, 

colaborando com 
18,5% ao PIB do país.

XYLEM INSTALA NOVO ESCRITÓRIO DE VENDAS E 
SERVIÇOS 

O crescimento acelerado do Panamá não tem passado despercebido para as empresas 
fabricantes do setor da construção. Um exemplo disso é a sueca Xylem, que acaba de 
abrir um escritório de vendas e serviços para proporcionar uma melhor atenção ao cliente 
no mercado panamenho e em todo o latino-americano.  

A empresa, cujas bombas Flygt e Godwin estão sendo usadas nos trabalhos de 
expansão do Canal do Panamá, quis fortalecer seu compromisso com os mercados 
emergentes. 

Simoni Dobrowolski, diretor geral da Xylem no Panamá, afirma que “apesar de que 
seja um mercado pequeno com uma população de quatro milhões de habitantes, o 
Panamá oferece um potencial de crescimento imenso para a Xylem. A expansão do 
Canal do Panamá, a mineração e projetos de drenagem, como também as oportunidades 
comerciais e residenciais que incentivam o crescimento no setor de tratamento de águas 
se transformam em milhares de oportunidades no país. Esperamos poder oferecer 
soluções aos nossos clientes locais, como também aos clientes de toda a América 
Latina”.

Com relação à presença da companhia no Canal do Panamá, o executivo destaca que 
“nossa colaboração técnica com a Autoridade do Canal do Panamá se estende por vários 
anos e estamos bem posicionados para fazer crescer esta relação criando novas e 
grandes oportunidades para a Xylem”.
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e Construtora Urbana (Panamá), exige 
investimentos da ordem de US$5,2 bilhões.  

Segundo comenta o sub-administrador 
encarregado da Autoridade do Canal do 
Panamá, Jorge Quijano, “a empreiteira 
responsável pela construção das eclusas 
novas estará entregando a obra em março de 
2014. Na sequência começam as instalações 
de válvulas, comportas, sistemas elétricos 
e de controles, além de testes a seco desses 
elementos”.

O plano continua com a passagem da 
água e o teste das eclusas em setembro 
de 2014. Esses testes são cruciais já que 
há penalidades progressivas importantes 
de até US$200 milhões caso não sejam 
respeitados os tempos de enchimento e 
esvaziamento das eclusas e da abertura 
e fechamento das comportas que foram 
estabelecidos no contrato. Dependendo 
de quando sejam concluídos esses testes 
é que será aceita a obra. Depois disso, 
vem um período de capacitação interna, 
antes de abrir comercialmente as eclusas. 
“Comercialmente é possível esperar que 
as eclusas abram em maio de 2015, apesar 
de que isso não quer dizer que o primeiro 
tráfego aconteça meses antes”, informa 
Quijano.

METRÔ 
Outro dos principais projetos de 
infraestrutura do Panamá que está em 
execução é o primeiro metrô da América 
Central. A primeira linha do Metrô do 

41,4% e a produção de concreto pré-
misturado cresceu 20,9% com relação ao 
mesmo período do ano passado. No entanto, 
a atividade imobiliária aumentou 6,7%.

CANAL DO PANAMÁ
Impossível falar sobre o Panamá e não citar 
seu grande Canal, uma via navegável que 
conecta os oceanos Atlântico e Pacífico e 
que hoje esta imersa em um processo de 
ampliação que permitirá a passagem de 
navios com cargas de 12.600 contêineres 
e 366 metros de comprimento, sendo que 
atualmente atravessam esta importante rota 
marítima navios com um máximo de 4.400 
contêineres e 294 metros.

A construção das novas eclusas, que estão 
sob a responsabilidade do Grupo Unidos 
pelo Canal, consórcio composto pelas 
empresas Sacyr Vallehermoso (Espanha), 
Impregilo (Itália), Jan de Nul (Bélgica) 

>

AJUDANDO À GESTÃO 

Trabalhando muito de perto com o Canal do Panamá está a Aconex, plataforma de 
colaboração on-line para a gestão de informação e processos, utilizada principalmente em 
projetos de construção, infraestrutura e energia.  

Segundo explica Dexter Bachelder, gerente geral da companhia, o serviço “serve para 
controlar o risco e economizar dinheiro. A Aconex é uma plataforma on-line que faz 
que a colaboração seja segura, eficiente e fácil para todas as partes interessadas na 
construção do projeto. Combina a gestão de documentos e gestão de modelos BIM, sigla 
do britânico Building Information Modeling, a comunicação e o processo, no projeto todo”.

Além disso, o executivo destaca que “a Aconex pode utilizar, durante o ciclo de vida 
do projeto, desde a planificação mestra e a licitação, até sua entrega, operação e 
manutenção”.

E os números confirmam o uso da plataforma. Segundo comenta Bachelder, graças ao 
melhor manuseio de informação e processos é possível economizar entre 4% e 8% do 
valor da construção de um projeto. 

Atualmente a empresa está trabalhando em dezenas de projetos na América Latina, em 
países como Chile, Panamá, Colômbia, Costa Rica e Peru. 

Com relação ao Canal do Panamá, projeto no qual interferem diversos fatores, o 
executivo diz que graças à Aconex, 43% do tempo de resposta está sendo economizado 
no que se refere à solicitação de informação e 68% nos ciclos de revisão de projeto, em 
relação ao que existia antes do uso da plataforma. “Isso é dinheiro no banco, tanto para 
proprietário, gerente de projeto ou empreiteira”, conclui.

4 4 d d

Responsável pela ampliação do Canal 
do Panamá, projeto que precisará de 
investimentos de US$5,2 bilhões, está o 
Grupo Unidos pelo Canal, consórcio composto 
pelas empresas Sacyr Vallehermoso, 
Impregilo, Jan de Nul e Construtora Urbana.  
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Panamá, que exige investimentos de cerca de 
US$1,9 bilhão, percorrerá 13,7 quilômetros 
e considera 14 estações subterrâneas e de 
superfície. A primeira etapa do projeto 
apresenta um avanço de mais de 30%. 

Dois equipamentos da alemã Herrenknecht 
AG, as TBM (Tunnel Boring Machines) 
Marta e Carolina, que foram entregues em 
uma cerimônia encabeçada 
pelo presidente Ricardo 
Martinelli no ano passado, 
são as responsáveis pela 
construção do túnel.

Os equipamentos contam 
com uma tecnologia de 
pressão de terra para um 
avanço seguro, que coloca o 
Metrô como um dos mais 
importantes projetos do 
país, depois da ampliação do 
Canal, afirmou o chefe de 
estado naquele momento.

As TBMs têm 9,77 metros de diâmetro 
externo e as duas juntas escavaram um 
túnel de aproximadamente sete quilômetros. 
No começo deste ano começou a atuação 
da Marta, que está realizando seu trajeto 

de quatro quilômetros pelas estações 5 de 
Mayo, Marañón e Santo Tomás até chegar à 
Igreja del Carmen, onde será desmontada no 
final deste ano ou no início de 2013.  

Por outro lado, no dia 7 de junho, Carolina 
iniciou seus trabalhos desde a área norte 
do projeto, em um trajeto que será de três 
quilômetros, desde a Praça Ágora na via 
Transístmica, até se encontrar com a TBM 
Marta na Igreja del Carmen. 

Roberto Roy, Secretário do Metrô, comenta 
que o país já está estudando a possibilidade 
de uma segunda linha, que será licitada em 
2013. 

PARQUE EÓLICO
Outro grande marco que o Panamá está 
trabalhando é o maior parque eólico da 
América Central, que terá uma capacidade 
de 220 megawatts e exigirá investimentos da 
ordem de US$440 milhões.

A empresa Unión Eólica Panameña (de 
origem espanhola) é a responsável pela 
execução da infraestrutura, processo que 
dará emprego a cerca de 300 pessoas, e que 
deverá estar terminado no final de 2013 para 
a realização dos primeiros testes, enquanto 
que no começo de 2014 serão iniciadas as 
operações de maneira formal.  

Na América Central, os países que dispõem 
de energia eólica são apenas Costa Rica, 
Nicarágua e Honduras, e agora também 
aparecerá Panamá, com esse projeto que terá 
a instalação de 110 aerogeradores. 

Os 220 megawatts de energia eólica 
representarão 5% da geração total 
panamenha, dominada por hidrelétricas, 
com mais de 70% da capacidade instalada. 

Outra informação importante é que a 
empresa espanhola ofertou a energia em 10 
c/US$ por quilowatt, inferior à média do 
mercado elétrico panamenho, que gira em 
torno a 18 ou 20 c/US$ por quilowatt.

ILHAS ARTIFICIAIS
As Ilhas Ocean Reef, duas ilhas artificiais 
que estão sendo construídas frente ao litoral 
pacífico panamenho, constituem outro 
dos projetos interessantes do país. Essas 
ilhas, que são as primeiras construídas 
pelo homem na América Latina, contam 
com  138 propriedades de luxo e, inclusive, 
terão um porto esportivo. As ilhas estarão 
conectadas entre si e com o continente, 
através de duas pontes de 160 metros de 
comprimento. 

A primeira está atualmente em construção 
e cobre uma área de 100 mil m2. 

A Bauer Fundaciones Panamá, subsidiária 
da Bauer Spezialtiefbau GmbH, está 
executando obras de vibro-compactação. 
Cerca de 12.800 pontos de compactação, 
com uma profundidade média de 15 metros, 
devem estar terminados no final de outubro 
de 2012. 

A empresa matriz já tem experiência em 
trabalhos de vibro-compactação em ilhas 
artificiais, como na ilha Palm Jumeirah, em 
Dubai. 

A maioria dos sete milhões de metros 
quadrados de areia utilizados nesse projeto 
foi compactado por 17 vibro-compactadores 
Bauer. ■

Nas Ilhas Ocean Reef existem cerca de 
12.800 pontos de compactação, com uma 
profundidade média de 15 metros.  

No dia 1° de agosto, a TBM Marta perfurou 
a parede que dá para a Estação 5 de Mayo, 
cumprindo a primeira parte de sua tarefa.

No dia 7 de junho, a TBM Carolina, da 
Herrenknecht AG, iniciou seus trabalhos 
partindo da área norte do projeto.
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      Parece que não é simplesmente uma questão de começar o trabalho. É uma questão de quanto você pode
economizar em um projeto enquanto atende às especificações e se antecipa aos prazos. Gerentes e proprietários de
equipamentos estão insistindo em uma pavimentadora de concreto que faça mais, conclua o projeto com mais
economia e mantenha seu valor quando o projeto for concluído. Os produtos GOMACO são desenvolvidos para
qualidade, versatilidade e confiabilidade.
      A GOMACO entende o quanto é importante para você fazer a escolha certa na compra de uma pavimentadora de
concreto, pela primeira vez e sempre. Somos especialistas em pavimentação de concreto e temos o suporte de vendas
e serviços que você necessita para seus projetos Deixe nossos anos de experiência ser um trunfo nos projetos
principais de construção ou exclusivos de pavimentação de sua empresa.

info@gomaco.com ❘ www.gomaco.com

RUAS E CALÇADAS EM CONCRETO    ❘ AUTO-ESTRADAS E PISTAS DO AEROPORTO   ❘ MEIO FIO E SARJETA   ❘ TRILHAS RECREATIVAS 
BARREIRA DE SEGURANÇA   ❘ PONTES    ❘ PARAPEITO DA PONTE    ❘ TABULEIRO DA PONTE   ❘ CANAIS DE IRRIGAÇÃO

GOMACO CORPORATION EM IDA GROVE, IOWA, EUA

Líder Mundial em Tecnologia de Pavimentação de Concreto

Rodovias e aeroportos

Versatilidade da Commander IIICanaisIrrigação e canais
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Group Manager da empresa chilena Salinas 
e Fabres (Salfa). 

ROLOS COMPACTADORES
A Hamm, companhia que pertence ao 
Grupo Wirtgen, traz inovações em termos 
de compactação. Desde os pequenos 
compactadores tandem até os compactadores 
vibratórios de um único tambor, todos se 
destacam pelo seu rendimento e capacidade 
de adaptação às características de cada obra.  

Os rolos compactadores vibratórios de 
um único tambor da nova série H vêm 
com um motor Tier 4i. Dessa série, a 
Hamm apresentou o modelo H 20i com 20 
toneladas de peso em serviço, propelido por 
um motor diesel de seis cilindros com uma 
potência de 160 kW e filtro de partículas 
de fuligem. Além da técnica de combustão 
limpa, oferece melhores condições de 
visibilidade, como também características 
de manejo e compactação. O desenho das 
chapas laterais e os travessões possibilita 
um ângulo de talude frontal de 43°. Dessa 
forma também é possível manobrar em 
terrenos acidentados ou com inclinações. 
A Hamm oferece também um adicional de 

O s equipamentos de pavimentação 
chamam a atenção graças a seus 
múltiplos usos e seus motores 

mais efi cientes, além de apresentarem, a 
cada dia, mais funcionalidade. As melhorias 
tecnológicas estão colaborando com isso, 
passando as inovações das máquinas de 
maior porte aos equipamentos compactos de 
pavimentação, por exemplo, motores menos 
contaminantes com menores consumos 
e ergonomicamente desenhados para que 
o operador sofra menos fadiga durante a 
operação, entre outros benefícios.

“Os equipamentos compactos estão se 
adaptando às necessidades de conservação 
de pavimentos, podendo colocar acessórios 
opcionais, como espalhador de cascalho em 
um rolo ou separador de emulsão asfáltica na 
mesma acabadora. Com esses equipamentos, 
podemos executar trabalhos de manutenção 
em menos tempo, diminuindo os custos 
de manutenção dessas máquinas, aspectos 
muito relevantes na manutenção de ruas. 
Quanto menos o trânsito seja interrompido, 
menos impacto geraremos no bem-estar das 
pessoas”, informa, à equipe da Construção 
Latino-Americana, John Daly, Wirtgen 

Eficiência e economia

Os equipamentos de 

pavimentação, tanto 

para asfalto como para 

concreto, apresentam 

benefícios que vão em 

direção à sustentabilidade, 

seja em economia de 

combustível, controle 

à distância e também 

em base a motores 

mais efi cientes e 

menos contaminantes. 

Reportagem de 

Paula Chapple.

O vibro-compactador 
Hamm 3625 HT, é o 
maior da série 3000, 
com um peso de 25 
toneladas, adequado 
para trabalhos de 
mineração. Seu 
peso colabora na 
realização de obras de 
grande porte, como 
a compactação de 
tanques de dejetos. 
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A linha de pavimentadoras 
automáticas de rolo Terex 
Bid-Well se consolidaram 
na pavimentação de lajes de 
pontes. 

O modelo DD25 da Volvo é um compactador 
de rolo duplo desenhado para projetos de 
pequeno porte. Oferece visibilidade de 360º 
e alta frequência, o que permite ao operador 
realizar o trabalho com rapidez, eficácia e 
segurança.

força de compactação com um novo tambor 
que aumenta, por exemplo, a carga linear 
da máquina de 20 toneladas para mais de 
60 kg/cm. 

A Salfa está comercializando no Chile o 
compactador vibratório Hamm 3625 HT, 
o maior da série 3000, com um peso de 25 
toneladas, ideal para trabalhos de mineração. 
O peso da máquina permite realizar obras 
de grande porte como a compactação de 
tanques de dejetos. “Entre as principais 
vantagens do sistema de Gestão Eletrônica 
Hammtronic, destaca-se o sistema de tração, 
vibração e revoluções do motor que se adapta 
automaticamente às condições de uso, o 
que proporciona uma melhor qualidade 
de compactação. Também reduz de forma 
significativa o consumo de combustível 
(30% menos), as emissões de gases e de 
ruído”, explica Daly.

Por outro lado, o modelo DD25 da Volvo 
é um rolo compactador duplo desenhado 
para projetos pequenos. Oferece visibilidade 
de 360º e alta frequência, o que permite ao 
operador executar o trabalho com rapidez, 
eficácia e segurança. O DD25 oferece aos 
operadores uma visibilidade geral graças à 
posição do assento e à tampa discreta do 
motor. Com independência de compactação 
indo para frente ou para trás, as bordas do 

rolo são visíveis, o que oferece precisão e 
aumenta a segurança. Com um peso de 
2.450 kg, o modelo é um compactador 
de alta frequência que permite avançar 
com maior velocidade, mantendo a melhor 
frequência de impactos, proporcionando 
uma superfície de asfalto uniforme de alta 
qualidade. 

Tanto o rolo dianteiro como o traseiro 
possuem um sistema de água à pressão que 
ajuda a eliminar adesões de pedaços de 
asfalto e danos na superfície do pavimento. 
Esse sistema à prova de óxido rega 
constantemente as superfícies dos rolos e, 

detrás de cada boquilha 
de irrigação se localizam 
filtros finos que 
minimizam as obstruções 

e distribuem de forma 

adequada a água nas superfícies dos rolos. 
Outra característica é o novo motor diesel 
de três cilindros que desenvolve 24,8 kW. 

Por sua vez, a Ammann conta com 
diferentes tecnologias em rolos. A série de 
rolos vibratórios tandem AV2-2 é ideal para 
obras de médio porte, eficaz na compactação 
tanto de capas sub-base como de rodagem 
ou de asfalto. Entre suas características, 
se destacam os faróis para estrada, assento 
deslizante, fácil acesso ao motor e aos pontos 
de manutenção, excelentes resultados de 
compactação, alta segurança, articulação 
central revestida de teflon, capô do motor 
totalmente reclinável e tampões de descarga 
acessíveis desde o exterior para uma 
mudança rápida dos líquidos da máquina, 
entre outros. 

FRESADORAS
Com relação à fresadoras, a Wirtgen conta 
com os equipamentos à frio W 35 DC, 
W 50 DC, W 60i, W 100 Fi, W 150 e 
W 210, que tem mostrado sua eficiência 
na prática, considerando as exigências de 
clientes resultantes do trabalho in loco em 
diversas obras. Dessa forma, por exemplo, a 
W 210 vem dotada do Operators Comfort 
System (OCS), cuja principal característica 
é a cabine que se desloca e gira por meios 
hidráulicos, oferecendo de forma rápida e 
efetiva, visibilidade ao condutor, além de 
comodidade e facilidade de manuseio. 

PAVIMENTADORAS
Com relação às máquinas de grande porte, 
as novidades estão na melhoria de sua 
operação e manuseio, além da melhoria para 
motores mais potentes e ecológicos. 

A linha de pavimentadoras de rolo 
automáticas Terex Bid-Well se consolidaram 
na pavimentação de lajes de pontes. Segundo 
seu fabricante, com elas é possível obter lajes 
de melhor qualidade com muito menos 
esforço. Se a pavimentação manual de uma 
laje em uma ponte requer normalmente de 

A série de rolos vibratórios tandem 
AV2-2 da Ammann é ideal para obras 

de médio porte, eficaz na compactação 
tanto de camadas sub-base como de 

rodagem ou de asfalto.

>
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Somente a Astec tem o sistema patenteado Double Barrel Green System.

USINAS DE ASFALTO

A Astec é o líder do mercado na América do Norte,  
o maior mercado do mundo em pavimentação de asfalto.

 As usinas portáteis pré-entubadas e pré-programadas da  
       ASTEC são realmente 100% portáteis

As usinas da ASTEC estão aptos para funcionar com até 50% de  
 reciclagem

O sistema de mistura quente de asfalto patenteado pela ASTEC  
 produz uma mistura quente de asfalto sem aditivos caros

As peças e serviços de suporte da ASTEC estão disponíveis em  
 todas as regiões do mundo 

ASTEC
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20 a 30 trabalhadores, essas pavimentadoras 
reduzem esse número a 10 operários. 
Dependendo do modelo utilizado, são 
capazes de pavimentar espaços de 2,4 a 52 
metros de largura. Um sistema de estrutura 
ajustável permite modificar a máquina 
com rapidez para se adaptar à largura 
de pavimentação desejada. O vagão de 
pavimentação da máquina se mexe em ambas 
as direções da estrutura, de forma transversal 
ao longo da superfície de concreto. Realiza 
de forma automática a maioria das funções 
de pavimentação, incluindo o recorte de 
concreto, a consolidação, o acabamento, a 
flutuação e a texturização. 

O vagão de pavimentação elimina 
grande parte do acabamento manual da 
equação, reduzindo a possibilidade do erro 
humano. Ao usar essas máquinas, é possível 
pavimentar em apenas um dia diversos 
painéis de 50 x 15 metros. 

Os modelos disponíveis de pavimentadoras 
de pontes Terex Bid-Well são os 2450, 

3600 e 4800. 
Por exemplo, as larguras de pavimentação 

padrão para a 3600 variam de 2,4 a 26,1 
metros. Esse modelo tem uma profundidade 
de fundo de 0,91 metros para evitar um 
desvio da estrutura quando se faz o pavimento 
em larguras aumentadas. A velocidade de 
movimento do vagão de pavimentação pode 
variar de zero a 29 metros por minuto.

Por sua vez, a Bergkamp dá destaque à sua 
pavimentadora montada sobre caminhão 
M212. A unidade está impulsionada por 
motor diesel Cummins de 99 HP localizado 
na frente e dentro de um compartimento 
fechado, para a redução de ruído e vibração, 
tanto para o motorista como para a 
tripulação. Atrás do tandem de tração pode 
ser adicionado eixo auxiliar para cumprir 
limites legais de carga e restrições de peso. 

A M212 é ideal para trabalhos em 
canteiros de obra que fiquem distantes das 
pedreiras. O caminhão montado pode levar 
12 galões (9,2 m³) de agregado, 691 galões 
(2.616 litros) de emulsão asfáltica, 691 
galões (2.616 litros) de água e conta com 65 
galões (246 litros) de aditivo. A misturadora, 
esteira transportadora e todos os tanques de 

materiais líquidos são desmontáveis para 
facilitar sua limpeza. Todos os tanques são 
fixados com parafusos em vez de soldados, 
acrescentando maior durabilidade e 
facilidade de manutenção. 

Por outro lado, a pavimentadora GP-2600 
da GOMACO, pavimenta até 9,75 
metros de largura e é impulsionada por 
um motor a diesel de 205 quilowatts. O 
equipamento conta com um motor com 
controle eletrônico que reduz as emissões, 
oferece uma combustão mais limpa e foi 
afinado para obter um melhor rendimento. 
O sistema de controle conta com funções 
de autodiagnostico para controles de 
inclinações, direção em inclinações 
transversais e controles seletivos de direção 
para uma maior precisão na pavimentação e 
facilidade de uso.  

Para um trabalho em equipe com as 
pavimentadoras, estão as alimentadoras. 
Entre essas, uma é a PowerFeeder MT 3000-
2i Offset da Vögele (também do Grupo 
Wirtgen). Este equipamento conta com uma 
esteira transportadora oscilante que permite 
uma ampla variedade de possibilidades de 
aplicação, o que influencia positivamente na 

ESPALHADORES

A Streumaster produz espalhadores de 
ligantes de alta qualidade exclusivamente 
para a Wirtgen. Seu produto mais 
recente é o espalhador SW 19 SC 
de alto rendimento sobre um veículo 
de transporte Rhino. Graças a sua 
tração em todas as rodas, seu motor 
e mudança de velocidades de regulação 
com oito marchas para avançar e quatro 
para retroceder permite uma trabalho 
preciso, inclusive em terrenos difíceis.  

Apresenta um depósito para os ligantes 
de 19 metros cúbicos e a largura 
máxima de trabalho é de 2,76 m.

A pavimentadora montada sobre caminhão 
M212 da Bergkamp possui um motor diesel 
Cummins de 99 HP localizado na parte 
dianteira e dentro de um compartimento 
fechado, para a redução de ruído e vibração. 

A pavimentadora GP-2600 da GOMACO 
pode realizar trabalhos de até 9,75 metros 
de largura e traz um motor diesel de 205 
quilowatts. 

A alimentadora PowerFeeder MT 3000-2i Offset da Vögele conta com uma esteira transportadora 
oscilante que permite uma ampla variedade de aplicações. 
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ocupação das máquinas. 
A PowerFeeder consegue um rendimento

de até 1.200 t/h, ou seja, pode descarregar
um caminhão de mistura (25 toneladas) em
apenas 60 segundos.

USINAS DE ASFALTO E
CONCRETO
No começo de julho (durante a M&T
Expo, no Brasil) o projeto Rota do Sol,
considerado atualmente como a iniciativa de
infraestrutura de transporte mais importante
da Colômbia, adquiriu duas usinas de asfalto
Ciber UACF iNova 1200 P1 para serem
utilizadas no terceiro setor da obra. Entre
as novidades destes equipamentos está a 
possibilidade de monitoramento remoto.
A máquina pode processar até 50% de
Pavimento Asfáltico Reciclado (RAP), além
de produzir o chamado “asfalto morno”,
WMA (Warm Mix Asphalt) que é mais
econômico, já que gasta menos combustível
e é ecologicamente correto, pois diminui a 
geração de carbono.

Outra das novidades da M&T Expo foi a 
EasyBatch, da Ammann, a primeira usina 
gravimétrica totalmente móvel do Brasil.
Trata-se de uma usina de asfalto completa e
pronta para a produção de misturas asfálticas,
montada em apenas dois reboques. 

A Ammann também apresentou a usina 
de asfalto UniBatch, que oferece opções
de 50 a 80 toneladas por hora e que
pode ser equipada com todos os sistemas
de reciclagem da companhia. Os módulos
podem ser transportados em caminhões
convencionais, fato que possibilita que
sejam montados nos mesmos canteiros de
obra. O silo de produto acabado tem uma 
capacidade de até 450 toneladas. 

Com relação à usinas de concreto, a 
novidade da Ammann foi a EcoMix, com

um rendimento de até 190 m³ de concreto 
endurecido por hora. Incorpora uma 
misturadora de eixo duplo com ação forçada 
Amix de 1,5 m³ a 4 m³. Seu silo de agregados 
possui 6 a 10 depósitos, com até 750 m³ de 
capacidade útil. O silo de cimento tem até 
800 toneladas de capacidade útil.

BRITADORES
A Kleeman é conhecida, há bastante tempo, 
por suas inovadoras instalações móveis 
e britadores de alto rendimento. Seus 
moinhos de impacto móveis, britadores de 

FIQUE SEMPRE
A FRENTE ...

...COM OS COMPACTADORES DA NOVA GERAÇÃO.

www.hamm.eu

Hamm AG
Hammstr. 1 . D-95643 Tirschenreuth
Telefone: +49 (0) 96 31 80 - 0 . E-Mail: info@hamm.eu

SÉRIE HD+ 

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

O projeto Rota do Sol, considerado atualmente como a iniciativa de infraestrutura de transporte 
mais importante da Colômbia, adquiriu duas usinas de asfalto Ciber UACF iNova 1200 P1. Entre 

as novidades desses equipamentos está a possibilidade de monitoramento remoto. 
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mandíbulas e cônicos estão aptos para as 
mais diferentes aplicações, seja com pedra 
natural, reciclagem de asfalto, concreto ou 
escombros mistos, ou também trituração 
primária, secundária ou terciária. O britador 
MC 100 R se destaca por ser compacto e 
robusto. Pesa apenas 36 toneladas, o que 
o torna, relativamente, de fácil transporte 
e o transforma em uma ferramenta para 

trabalhos de menor porte. O fato gera a 
possibilidade de abaixar a boca do britador 
hidraulicamente, o que reduz sua altura de 
transporte a 3.200 mm. Seu motor a diesel 
de 228 kW, junto com o acionamento 
hidráulico do britador proporciona uma 
capacidade de alimentação máxima de até 
200 t/h. Dessa forma, possui suficientes 
reservas de potência para colocar para  
funcionar o britador inclusive com a 
mandíbula móvel cheia. Em caso de que 
algo fique preso, o acionamento do britador 
reversível ajuda a liberar a máquina sem 
meios auxiliares adicionais.  ■ 

O britador MC 100 R é compacto e robusto. 
Por pesar apenas 36 toneladas, é mais fácil 

de ser transportada, o que a torna uma 
ferramenta para trabalhos de menor porte. 

Com relação à usinas de concreto, a 
Ammann apresentou a EcoMix, com um 
rendimento de até 190 m³ de concreto 
endurecido por hora. 
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Ammann do Brasil
Rua Dr. Luiz Bastos do Prado 1251, Sala 201

Barrio Centro
94010 - 021 Gravataí -RS- Brasil
info.abr@ammann-group.com

Rolo ASC 110

Uma empresa familiar desde 
1869 ao lado de seus clientes

Agora com sede na america latina e mais perto de você
A Ammann é líder no mercado de equipamentos para a construção de estradas.  
Nossa força é o compromisso de uma empresa familiar com grande tradição, e que 
ao mesmo tempo possui um profundo conhecimento do mercado internacional. 
Desde 1869 estabelecemos o “benchmark” na indústria de construção de estradas 
com inúmeras inovações e soluções competitivas e confiáveis. “Productivity Partner-
ship for a Lifetime” este segue sendo nosso lema, e isto requer produtos confiáveis 
e máxima atenção ao cliente, por isto nossos serviços e a área de pós venda são,  
ao lado de nossos produtos, dois de nossos principais diferenciais competitivos.

Encontre mais máquinas de nossa gama de plantas asfálticas, compactação e pavi-
mentação em: www.ammann-group.com
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diminuição é de 35 toneladas de CO2. No 
entanto, em mineração de superfície, com 
6.700 horas, a menor emissão alcança as 90 
toneladas de CO2.

“Propusemo-nos três objetivos 
fundamentais no tema ambiental: um era 
menor consumo de combustível e os outros 
dois minimizar as emissões de ruído e de 
poeira. Desenvolvemos uma nova forma 
para medir o consumo de combustível e 
que incorpora também a produtividade. 
Enquanto antes o consumo era medido 
em litros por hora, agora o avaliamos em 
litros por metro perfurado”, explica Tapani 
Sormunen, gerente de engenharia, novos 
produtos e perfuratrizes de superfície.

Para perfurações down the hole (DTH), 
a companhia também oferece seu sistema 
simultâneo de perfuração e revestimento 
CDC, o que pode ser utilizado para instalar 
revestimentos em muitos tipos diferentes de 
sobrecarga, em todos os tipos de formações 
naturais. 

ATLAS COPCO 
A companhia de origem sueca lançou no 
começo deste ano seu novo Boomer E1 DH, 
um dos maiores equipamentos hidráulicos 
de perfuração frontal a diesel do mercado, 
com uma área de cobertura de até 95 metros 
quadrados. 

Segundo a empresa, dentro das 
vantagens do novo equipamento está sua 
capacidade para aumentar o diâmetro de 

diminuição é de 35 toneladas de CO No

Economia 
e produtividade

A necessidade de máquinas efi cientes e 

que cuidam do meio ambiente representa 

um grande desafi o para a indústria de 

perfuração. Reportagem de Cristián Peters. 

O s fabricantes do setor da 
construção estão respondendo à 
demanda dos empreiteiros e dos 

organismos regulamentadores em termos 
de equipamentos com maior efi ciência 
energética e que sejam mais amigáveis com o 
meio ambiente. As novas tecnologias, como 
são de se esperar, têm um papel importante 
diante desses desafi os que não apenas 
buscam diminuir o impacto ambiental com 
menos emissões, mas também aumentar a 
produtividade e a efi ciência no consumo de 
combustível.  

Um exemplo claro citado acima é a família 
de perfuratrizes DPi, da Sandvik, série 
de plataformas de superfície cujo design 
foi projetado para provocar o mínimo 
impacto ambiental e diminuir o consumo 
de combustível em 15% comparado com 
plataformas similares. Isso significa uma 
importante redução nas emissões de CO2. 
Inclusive, na aplicação do equipamento na 
construção, com 2.500 horas ao ano, a 

Um dos modelos dos 
equipamentos Dpi, da 

Sandvik, é o DP1500i, que 
oferece uma variedade de 
perfurações de 89 a 152 

mm de diâmetro.

O Boomer E1 DH, da 
Atlas Copco, um dos 
maiores equipamentos hidráulicos de 
perfuração frontal a diesel do mercado.

A Soilmec destaca a versatilidade de 
seu equipamento SR-90.

túneis existentes ou instalar parafusos em 
construções antigas, já que pode funcionar 
apesar de que não exista uma infraestrutura 
de água e eletricidade.  

O novo equipamento incorpora uma 
perfuratriz COP 1638, COP 1838 ou COP 
2238 com sistema duplo de amortização, que 
contribui para ter uma vida útil melhorada. 
O braço BUT 45 está equipado com uma 
unidade de rotação dupla que oferece um 
giro de cerca de 190 graus e uma rotação de 
aproximadamente 135 graus, o que permite 
um rápido e preciso posicionamento das 
brocas. 

ROCKMORE
Segundo comenta Pejman Eghdami, 
vice-presidente executivo da Rockmore, 
“o mercado latino-americano continua 
mostrando uma forte demanda por 
nossos produtos de perfuração, incluindo 
rompedores DTH, brocas e barras de 
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BOART LONGYEAR
A empresa possui uma ampla experiência 
de perfuração. Kevin Tomaszewski, diretor 
de produto global da companhia concorda 
com Eghdami da companhia Rockmore 
com relação ao crescimento sustentável 
da região, razão pela qual a companhia 
está fortalecendo sua presença. “Novos 
produtos e serviços foram desenvolvidos 
para fazer as explorações mais seguras e 
eficientes na América Latina, como a broca 
diamantina 10UMX, a perfuratriz sônica 
LS 600 e a montagem do cabeçote 
subterrâneo Roller Latch”, destaca. 

A perfuratriz sônica LS600 apresenta um 
sistema de isolamento pneumático dentro 

A Casagrande 
lançou a nova 

série XP.

Entre os novos equipamentos da Long 
Boartyear destaca-se a perfuratriz 
sônica LS 600.

perfuração para aplicações de percussão. O 
setor de mineração, tanto para perfuração 
subterrânea ou de superfície, exibe um 
consistente crescimento, enquanto para a 
construção e pedreiras, o mercado é forte 
em certos países como México, Chile, Brasil 
e Argentina”. 

Inclusive, segundo o executivo, a região 
representa o mercado geográfico de 
maior crescimento para o faturamento da 
Rockmore Internacional durante os últimos 
dois anos e espera-se que a tendência 
continue no próximo ano.  

Entre as novidades da companhia está seu 
novo rompedor DTH, ou ROK 500DH, 
o primeiro lançamento recentemente 
anunciado da série Deep Hole. O rompedor, 
de cinco polegadas está projetado para fazer 
furos de 5,5 polegadas (140 mm) e 6 
polegadas (152 mm) de diâmetro. 

O ROK 500DH foi desenhado para 
enfrentar perfurações de 300 metros e com 
grandes volumes de água. 

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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do cabeçote, que evita que a energia de 
ressonância seja transmitida ao equipamento 
de perfuração e melhora as taxas de 
penetração. O equipamento é alimentado 
por um motor Caterpillar de 6,6 litros com 
228HP, o que permite que os perfuradores 
alcancem profundidades de até 600 pés. 

SOILMEC
A italiana destaca seu equipamento SR-90 e 
a versatilidade do mesmo para a instalação 
de estacas de hélice contínua entubadas 
(CAP, por suas siglas em inglês), tecnologia 
que permite trabalhar em áreas urbanas 
e restritas graças à redução do ruído, às 
vibrações e a quantidade de equipamento 
necessário.  Outras vantagens são a redução 
do desvio da verticalidade a valores inferiores 
a 0,7% e a capacidade de ultrapassar placas 
de concreto reforçadas e obstruções.  

A SR-90, equipada para tecnologia CAP, 
alcança uma potência de 440 kW com 
duas cabeças de rotação independentes que 
giram em direções opostas; a cabeça que 
aciona a broca alcança um par de torsão 
nominal máxima de 333 kN/m, enquanto 
que a cabeça que aciona a tubulação alcança 
350 kN/m, o que garante uma excelente 
produtividade. 

CASAGRANDE
A também italiana Casagrande dá destaque 
à sua nova série XP, uma nova linha de 
produtos de diversos usos, tecnologia e 
competitividade, e que conta com 
um sistema de controle Smart Power 
Management System (SPM) que permite 
uma gestão inteligente do motor.

O sistema SPM monitora em tempo real e 
de maneira permanente a potência do motor 
e administra a potência disponível para as 

diferentes tarefas. Dessa forma, as funções 
dispõem em cada momento de sua maior 
potência disponível.  

Além disso, a série possui um novo sistema 
hidráulico Full Load Sensing (FLS), que por 
meio de bombas e distribuidores, coloca 
pressão somente na quantidade necessária 

de óleo necessitada pelo usuário, o que 
permite controlar a gestão da potência e as 
dissipações, alcançando níveis de economia 
de combustível de até 25% 

TEI ROCK
A TEI Rock Drills é uma fábrica de origem 
norte-americana que oferece uma linha 
completa de perfuratrizes hidráulicas e 
acessórios de perfuração para a indústria 
da construção, mineração, pedreiras e 
estabilização de solos.  

APOIANDO A AMÉRICA CENTRAL

Apesar de que o desenvolvimento da infraestrutura na América Latina é cada vez maior, 
ainda há muito por fazer. Uma problemática importante que existe, principalmente, na 
América Central é o acesso à água potável. Conscientes dessa realidade, os irmãos 
Mike e Kirk Douglas, há 15 anos, começaram a se preocupar por esse problema.  

Ambos, junto com um grupo de voluntários, têm trabalhado para fornecer água limpa 
a diversas comunidades em países como El Salvador, Nicarágua, Panamá, Honduras e 
Guatemala. 

Apesar de que no começo a construção dos poços era feita à mão, hoje estão apoiados 
na tecnologia que oferecem as perfuratrizes Lone Star da Little Beaver. Usando um 
equipamento Lone Star LS300T+, a equipe pode perfurar poços de 90 a 300 pés de 
profundidade.  

As furadeiras 
da TEI Rock 
Drills estão 
sendo usadas 
em escavações 
no Canal do 
Panamá. 

Nos últimos cinco anos, a equipe de 
voluntários, liderada pelos irmãos Douglas, 
tem perfurado poços de água para mais de 
30 comunidades em Honduras e Guatemala. 
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taludes, obras de infraestrutura, mineração, 
pedreiras, etc.

Apesar de que ainda não há unidades em 
operação na América Latina, por mais que 
exista uma grande variedade de obras de 
infraestrutura (aeroportos, estradas e pontes) 
que sendo executadas, a companhia acredita 
que o equipamento terá uma boa aceitação. 

Por outro lado, o modelo A-1-UTL é uma 
furadeira manual com base e totalmente 
portátil, tornando-se uma alternativa versus 
furadeiras elétricas manuais. 

HUSQVARNA
A companhia lançou uma nova furadeira 
manual, a DM 220. Com a parte traseira 
lisa e maior área de contato para que apoie 
melhor contra o corpo, conta com um novo 
sistema guia de nível que facilita a tarefa ao 
operário, acrescentando a precisão com uma 
perfuração mais eficaz. 

Entre as principais características citadas 
pela Husqvarna, está o fato de que a asa 
da parte frontal da máquina pode girar 
360 graus e uma luz LED indica quando a 
máquina está na posição vertical e horizontal 
selecionada.  ■ 

Graças a seu desenho e capacidade de 
adaptação, os equipamentos da companhia 
podem ser montados em diversas máquinas, 
desde minicarregadeiras até grandes 
escavadeiras. 

Entre os equipamentos da companhia 
destacam-se seus acessórios de perfuração 
HEM, para serem montados em escavadeiras 
a partir de 12 toneladas. Os equipamentos 
podem utilizar qualquer cabeçote de rotação 
e roto-percussão fabricados pela TEI. Os 
acessórios funcionam independentemente 
do sistema hidráulico da escavadeira. 

MINNICH
A Minnich está trabalhando intensamente 
na região e recentemente acaba de lançar 
duas perfuratrizes novas. 

O A-1Q é uma perfuratriz desenhada para 
ser acoplada a uma retroescavadeira e pode 
perfurar até uma profundidade de 2.235 
mm, o que a transforma em uma alternativa 
extremamente útil para tarefas como 
perfuração de ancoragens, estabilização de 

O A-1Q, da Minnich, pode perfurar até 
uma profundidade de 2.235mm.
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Até 1.200 toneladas por hora! A VÖGELE PowerFeeder faz muito mais do que outras alimentadoras  
e oferece uma vasta gama de aplicações. Equipada com transportador oscilável inovador, permite a  
alimentação de vibroacabadoras em grandes canteiros de obras sem qualquer contato ou até a alimentação 
paralela de duas máquinas trabalhando com o processo “quente a quente”. Tanto na alimentação lateral 
de vibroacabadoras em obras difíceis ou em preenchimento de valas, a PowerFeeder domina qualquer 
tarefa com facilidade.

A POWERFEEDER MT 3000-2 OFFSET DA VÖGELE: 

ELEVADO DESEMPENHO 
SEM INTERRUPÇÕES ! 

As vantagens da MT 3000-2 Offset:

 Máxima qualidade de pavimentação: Alimentação ininterrupta com entrega do material  
sem contato com a vibroacabadora. 
Máximo desempenho: Esvaziamento de caminhão de 25 t em somente 60 segundos.
Máxima capacidade: Mais de 40 t armazenadas em todo o sistema.
 Máximo conforto: Conceito ErgoPlus® para um comando fácil e seguro da máquina  
e do transportador oscilatório.ROAD TECHNOLOGIES
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A empresa China State Construction 
& Engineering Corp. (CECEC) 
foi considerada a maior empreiteira 

do mundo no ano passado, com receitas da 
ordem de US$76,6 bilhões. A empresa passou 
do terceiro lugar no ranking de 2011 ao 
primeiro superando assim seus compatriotas 
da China Railway Construction Corp. e 
China Railway Group.

A baixa relativa que apresentaram as 
duas principais companhias chinesas de 
construção de ferrovias pode estar relacionada 
com a desaceleração do mercado local e o 
impacto, que teve no setor ferroviário de 
alta velocidade, a acusação que enfrenta o 
ex-ministro de ferrovias, Liu Zhijun, sobre 
malversação de fundos e recebimento de 
subornos. Inclusive, ambas as empresas 
registraram quedas em suas receitas no ano 
passado, em comparação com 2010. E, 
apesar de que a queda foi próxima a 1%, 
quebrou a tendência da última década, de 
que a única previsão para as empreiteiras 
chinesas era continuar subindo no ranking 
mundial. 

Outra mudança importante no Top 10 é que 
a francesa Bouygues foi superada pela ACS, 
após a aquisição por parte desta última de 
uma participação maioritária na companhia 
espanhola Hochtief (10ª posição), enquanto 
que a China Metallurgical Group também 
subiu algumas colocações graças à Bouygues, 
Bechtel e Hochtief.

A companhia japonesa com o melhor 
desempenho do ranking novamente foi a 
Daiwa House, dedicada ao desenvolvimento 

Novamente a China 

apresenta as maiores 

empreiteiras do mundo, 

mas há indícios de que 

sua ascensão está se 

atenuando. Reportagem 

de Chris Sleight.

As 200 principais
1 72.621 China State Construction &  China 3 2 www.cscec.com.cn
  Engineering Corp. (CSCEC)
2 68.848 China Railway Construction Corp. China 2  www.crcc.cn
3 68.409 China Railway Group China 1 2 www.crec.cn
4 52.429 Vinci França 4  www.vinci.com
5 45.524 China Communications Construction China 5  www.crbc.com
6 39.652 ACS Espanha 10 4 www.grupoacs.com
7 34.404 China Metallurgical Group (MCC)* China 9 2 www.mcc.com.cn
8 34.370 Bouygues’ Construction Divisions França 6 2 www.bouygues.com
9 32.900 Bechtel EUA 7 2 www.bechtel.com
10 32.425 Hochtief Alemanha 8 2 www.hochtief.de
11 23.381 Fluor EUA 11  www.fl uor.com
12 23.191 Daiwa House Japão 12  www.daiwahouse.co.jp
13 20.947 Leighton Holdings Austrália 25 12 www.leighton.com.au
14 19.222 Eiffage França 13 1 www.eiffage.fr
15 19.199 Sekisui House Japão 15  www.sekisuihouse.co.jp
16 19.099 Strabag Áustria 16  www.strabag.com
17 18.314 Skanska Suécia 14 3 www.skanska.com
18 18.286 Kajima Corporation Japão 19 1 www.kajima.co.jp
19 17.216 Sinohydro China 28 9 www.sinohydro.com
20 16.863 Saipem Itália 21 1 www.saipem.it
21 16.761 Shimizu Corporation Japão 20 1 www.shimz.co.jp
22 16.602 Taisei Corporation Japão 23 1 www.taisei.co.jp
23 16.371 FCC Espanha 17 6 www.fcc.es
24 15.627 Obayashi Japão 26 2 www.obayashi.co.jp
25 15.219 Balfour Beatty Reino Unido 22 3 www.balfourbeatty.com
26 12.542 Shanghai Construction Group China 30 4 www.shconstruction.cn
27 12.243 Takenaka Corporation Japão 24 3 www.takenaka.co.jp
28 11.432 Bilfi nger Berger Alemanha 27 1 www.bilfi ngerberger.de
29 10.771 Hyundai Engineering & Construction Coreia do Sul 36 7 www.hdec.co.kr
30 10.720 Bam Group Holanda 32 2 www.bam.nl
31 10.382 Jacobs Engineering EUA 34 3 www.jacobs.com
32 10.370 Ferrovial Espanha 18 14 www.ferrovial.es
33 10.000 Peter Kiewit* EUA 33  www.kiewit.com
34 9.873 Abengoa Espanha - NOVO www.abengoa.es
35 9.545 URS Corporation EUA 38 3 www.urscorp.com
36 9.488 Technip França 40 4 www.technip.com
37 9.325 Lend Lease Austrália 35 2 www.lendlease.com.au
38 9.256 Acciona Espanha 37 1 www.acciona.es
39 9.236 Construtora Norberto Odebrecht* Brasil 42 3 www.odebrecht.com
40 9.103 KBR EUA 31 9 www.kbr.com
41 9.031 China Railway Erju China 39 2 www.crec.com.cn
42 8.401 Samsung Engineering Coreia do Sul 71 29 www.samsungengineering.co.kr
43 8.179 GS Engineering & Construction Coreia do Sul 44 1 www.gsconstir.co.kr
44 8.103 NCC Group Suécia 47 3 www.ncc.se
45 8.046 Larsen & Toubro E&C Índia 43 2 www.larsentoubro.com
46 7.869 Andrade Gutierrez Brasil 29 17 www.agsa.com.br
47 7.676 Doosan Heavy Industries  Coreia do Sul 54 7 www.doosanheavy.com
  & Construction
48 7.289 SNC-Lavalin Canadá 53 5 www.snc-lavalin.com
49 7.218 Daelim Coreia do Sul 50 1 www.daelim.co.kr
50 7.044 China Gezhouba China 58 8 www.cggc.cn

 Renda  Empresa País 2011 Variação Site
 (US$ Milhões)
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de bens imobiliários e construção de casas, 
mantendo a posição de número 12. A 
Sekisui House também se manteve imóvel 
no ranking preservando sua posição dentro 
do Top 20, enquanto a maior empreiteira 
japonesa, a Kajima, subiu uma posição e 
ficou em 18º este ano.

As alterações mais importantes entre os 20 
primeiros foram a da australiana Leighton, 
que passou da posição 25 a 13, e da chinesa 
Sinohydro, que subiu nove posições e 
ficou em 19ª. Essas novas ascensões ao Top 
20, acrescentando também a da empresa 
Saipem, foram graças ao rebaixamento da 
Shimizu, FCC e Ferrovial.

A queda das duas empreiteiras espanholas 
não é realmente uma surpresa já que o 
frágil mercado imobiliário do país é algo de 
conhecimento público. Inclusive, das dez 
principais empresas espanholas do ranking, 
sete perderam suas colocações com relação 
ao relatório feito no ano passado. Da mesma 
forma, o delicado mercado do Reino Unido 
viu como 13 de suas 16 empresas presentes 
no Top 200 perderam suas posições em 
comparação com o ano anterior. Inclusive 
a Balfour Beatty, a empresa com melhor 
colocação do Reino Unido (25ª), caiu três 
posições com relação ao ano passado.  

Outro país que teve mais empresas 
baixando posições que subindo foi a Índia, 
já que quatro de suas sete empresas presentes 
na lista perderam algumas colocações. Um 
exemplo disso foi a reconhecida empreiteira 
Larsen & Toubro E&C, que perdeu duas 
colocações e ficou em 45ª no ranking. Outra 
das grandes, a Hindustan Construction 

Renda   Empresa País 2011 Variação Site 
(US$ Milhões)

51 6.987 JGC Japão 64 13 www.jgc.co.jp
52 6.782 Obrascon Huarte Lain Espanha 45 7 www.ohl.es
53 6.715 Peab Suécia 59 6 www.peab.se
54 6.658 Carillion Reino Unido 51 3 www.carillionplc.com
55 6.564 VolkerWessels Holanda 56 1 www.volkerwessels.com
56 6.426 Aker Solutions Noruega 41 15 www.akersolutions.com
57 6.412 Laing O’Rourke Reino Unido 49 8 www.laingorourke.com
58 6.343 Daewoo Engineering & Construction Coreia do Sul 55 3 www.dwconst.co.kr
59 6.284 Haseko Japão 66 7 www.haseko.co.jp
60 6.211 Consolidated Contractors  Grécia 52 8 www.ccc.gr
  Company (CCC)*
61 6.103 YIT Finlândia 65 4 www.yit.fi 
62 5.938 Shaw Group EUA 46 16 www.shawgrp.com
63 5.801 Petrofac Reino Unido 75 12 www.petrofac.com
64 5.715 Kinden Japão 57 7 www.kinden.co.jp
65 5.636 Spie França 67 2 www.spie.eu
66 5.613 Emcor Group EUA 63 3 www.emcorgroup.com
67 5.555 Construtora Queiroz Galvão* Brasil         NOVO www.queirozgalvao.com
68 5.542 Kandenko Japão 61 7 www.kandenko.co.jp
69 5.542 Toda Japão 62 7 www.toda.co.jp
70 5.500 Sacyr Vallehermoso Espanha 48 22 www.sacyr.es
71 5.412 Orascom Construction Industries Egito 98 27 www.orascomci.com
72 5.381 Guangsha Construction Group* China 81 9 www.guangshajs.com
73 5.055 PCL Construction Group* Canadá 60 13 www.pcl.com
74 5.042 Alpine Bau Áustria 78 4 www.alpine.at
75 5.037 Enka Turquia 68 7 www.enka.com
76 4.749 Misawa Homes Holdings Japão 83 7 www.misawa-hd.co.jp
77 4.726 Aveng África do Sul 69 8 www.aveng.co.za
78 4.723 Nippo Japão 77 1 www.nippohodo.co.jp
79 4.566 Babcock International Reino Unido 112 33 www.babcock.co.uk
80 4.551 Chicago Bridge & Iron EUA 87 7 www.cbi.com
81 4.481 Foster Wheeler EUA 80 1 www.fwc.com
82 4.457 Isolux Corsan* Espanha 76 6 www.isoluxcorsan.com
83 4.418 Fayat Group França 88 5 www.fayat.com
84 4.400 Gilbane EUA 105 21 www.gilbaneco.com
85 4.205 Murray & Roberts África do Sul 79 6 www.murrob.com
86 4.200 Clark Construction EUA 72 14 www.clarkconstruction.com
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INFORMAÇÃO MISTA
A análise do ranking deste ano apresenta uma imagem mista da 
indústria. Por um lado, a renda das 100 maiores empreiteiras 
cresceu 13%, alcançando US$1,242 trilhão. No entanto, a 
rentabilidade caiu de 4,79%, em 2010, para 4,52% no ano passado. 

A queda da rentabilidade não foi tão forte como a registrada em 
2007 e 2008, no entanto, é um sinal preocupante devido ao fato de 
que a frágil recuperação da indústria pode estar ameaçada.  

Mas o aspecto positivo que pode ser visto é o forte crescimento da 
renda. Desde 2008, o crescimento mais alto registrado foi de 13%, 
o que significa um crescimento de US$146 bilhões, a mais alta cifra 
que as 100 principais empreiteiras viram até hoje.  

Assim, com a renda em crescimento mesmo durante os anos mais 
complicados da recessão mundial, as vendas das 100 empresas 
mais que duplicaram desde 2004 e estão 165% maiores que as 
registradas em 2002. 

>

CLA 09 2012 Top 200 PTG SO.indd   38CLA 09 2012 Top 200 PTG SO.indd   38 23/08/2012   10:01:4423/08/2012   10:01:44



Full Page.indd   1Full Page.indd   1 23/08/2012   09:41:1623/08/2012   09:41:16



RANKING

Construção Latino-Americana Setembro de 2012 40

Renda   Empresa País 2011 Variação Site 
(US$ Bilhões)

87 4.114 Penta-Ocean Construction Japão 92 5 www.penta-ocean.co.jp
88 4.078 Pulte Group EUA 70 18 www.pulte.com
89 3.933 Sumitomo Mitsui Construction Japão 93 4 www.smcon.co.jp
90 3.930 Maeda Corporation Japão 96 6 www.maeda.co.jp
91 3.901 Boskalis Westminster Holanda 89 2 www.boskalis.com
92 3.897 Whiting-Turner Contracting EUA 91 1 www.whiting-turner.com
93 3.814 Camargo Corrêa* Brasil       NOVO  www.camargocorrea.com.br
94 3.780 Ed Züblin Alemanha 101 7 www.zueblin.de
95 3.716 Tutor Perini EUA 102 7 www.perini.com
96 3.677 PanaHome Japão 107 11 www.panahome.co.jp
97 3.639 Tecnicas Reunidas Espanha 85 12 www.tecnicasreunidas.es
98 3.637 D R Horton EUA 74 24 www.drhorton.com
99 3.633 Maire Tecnimont Itália 95 4 www.mairetecnimont.it
100 3.625 Nexity França 86 14 www.nexity.fr
101 3.569 Morgan Sindall Reino Unido 100 1 www.morgansindall.co.uk
102 3.462 Walsh Group EUA 97 5 www.walshgroup.com
103 3.445 McDermott International EUA 134 31 www.mcdermott.com
104 3.440 ICA México 118 14 www.ica.com.mx
105 3.429 Lotte Engineering & Construction Coreia do Sul 94 11 www.lotteapt.net
106 3.403 Kier Group Reino Unido 103 3 www.kier.co.uk
107 3.373 Mostotrest Rússia      NOVO  www.mostotrest.ru
108 3.352 Fujita Japão 121 13 www.fujita.com
109 3.311 Nishimatsu Corporation Japão 111 2 www.nishimatsu.co.jp
110 3.289 Heijmans Holanda 90 20 www.heijmans.nl
111 3.263 Barratt Developments Reino Unido 104 7 www.barratthomes.co.uk
112 3.231 Kumagai Gumi Japão 120 8 www.kumagaigumi.co.jp
113 3.195 Chiyoda Japão 116 3 www.chiyoda-corp.com
114 3.177 Veidekke Noruega 129 15 www.veidekke.no
115 3.167 Lemminkäinen Finlândia 132 17 www.lemminkainen.com
116 3.166 Jaiprakash Associates Índia 164 48 www.jilindia.com
117 3.155 Astaldi Itália 124 7 www.astaldi.com
118 3.095 Lennar EUA 106 12 www.lennar.com
119 3.081 Porr Group Áustria 84 35 www.porr.at
120 3.079 Brookfi eld Multiplex Austrália 110 10 www.brookfi eldmultiplex.com
121 3.031 Mota-Engil Portugal 115 6 www.mota-engil.pt
122 3.025 TBI Holdings BV Holanda 126 4 www.tbi.nl
123 3.005 Comsa  Espanha 125 2 www.comsa.com
124 2.962 Interserve Reino Unido 114 10 www.interserveplc.co.uk
125 2.938 Jan De Nul Bélgica 136 11 www.jandenul.com
126 2.928 Aecon Group Canadá 127 1 www.aecon.com
127 2.898 Taylor Wimpey Reino Unido 82 45 www.taylorwimpey.com
128 2.858 Tokyu Construction Japão 117 11 www.const.tokyu.com
129 2.852 China Petroleum Engineering  China        NOVO www.cnpc.com.cn/cpecc/
  & Construction
130 2.844 Implenia Suíça 142 12 www.implenia.com
131 2.844 Impregilo Group Itália 122 9 www.impregilo.it
132 2.810 Arcadis Holanda 159 27 www.arcadis-global.com
133 2.791 OAS* Brasil       NOVO  www.oas.com.br
134 2.767 Parsons Corporation EUA 113 21 www.parsons.com
135 2.660 NVR EUA 108 27 www.nvrinc.com
136 2.640 Glavstroy Rússia 99 37 www.glavstroy.ru
137 2.613 Hanjin Heavy Industries Coreia do Sul 119 18 www.hanjinsc.com
138 2.576 Besix* Bélgica 128 10 www.besix.com
139 2.571 Maeda Road Construction Japão 147 8 www.maedaroad.co.jp
140 2.498 Compagnie D’Entreprises CFE SA Bélgica 133 7 www.cfe.be
141 2.494 Hensel Phelps EUA 109 32 www.henselphelps.com
142 2.468 Mortenson EUA 137 5 www.mortenson.com
143 2.461 Persimmon Reino Unido 131 12 www.persimmonhomes.com

Company (HCC), está agora na posição 
190, correndo perigo de sair dos Top 200. 

Foi também um ano difícil para os 
construtores de casas dos Estados Unidos, 
com empresas como Pulte Homes, D.R. 
Horton e Lennar perdendo significativas 
posições. O fato de que as duas primeiras 
ocupem a 9ª e 10ª posição na edição do 
ranking 2006 –durante o boom residencial 
dos Estados Unidos – e agora apareçam na 
posição 88 e 98, mostra a forte queda que 
atinge o setor nesse país. 

MELHORANDO
Mas por cada empresa que perde posições 
existe alguma que alcança melhor posição 
ou que se incorpora à lista das 200. Entre 
as principais ascensões estão a Samsung 
Engineering (que subiu 29 colocações até 
alcançar a 41ª), a JGC (subiu 13 lugares e 
ficou em 51ª), a Petrofac (subiu 12 posições 
e agora ocupa a de número 63), a Babcock 
International (subiu 33 e ficou em 79ª) e a 
Gilbane (subiu 21 posições, até alcançar a 
de número 84).

Entre as empresas novas que entraram 
no ranking este ano, a melhor posicionada 
é a espanhola Abengoa, que trabalha nos 
mercados energéticos e ambientais e se 
especializa na construção de usinas de 
energia renovável. 

Houve um total de 13 empreiteiras novas 
no Top 200, quase a metade dessas empresas 
é brasileira, incluindo a Construtora 
Queiróz Galvão e o braço imobiliário da 
Camargo Corrêa, que ficaram dentro das 
100 primeiras colocações. 

Inclusive, a maioria das empresas que 
entraram este ano no ranking provém de 
mercados em desenvolvimento, exceto a 
canadense Graham Construction, a sueca 
JM, e a Abengoa. A maior parte das * 
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Japão 14.2%
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Outros 17.7%

EUA 12.1%

>

CLA 09 2012 Top 200 PTG SO.indd   40CLA 09 2012 Top 200 PTG SO.indd   40 23/08/2012   10:01:5923/08/2012   10:01:59



RANKING

Setembro de 2012 Construção Latino-Americana 41

País No. de  Novo Sobe Desce Mantém Renda % do  Renda              Média  Média 
 empresas     total Total         média         operacional  de 
      (US$  (US$ Lucro Margem funcionários 
      Milhões)  Milhões) (Mil. US$)   
China 11 1 6 2 2 343.872 23,2% 31.261 1.434 3,81% 116.782
Japão 32 - 16 14 2 210.711 14,2% 6.585 243 3,80% 9.860
EUA 32 - 8 22 2 178.882 12,1% 5.590 257 4,18% 16.386
França 7 - 3 3 1 129.189 8,7% 18.456 1.476 7,10% 62.666
Espanha 10 1 2 7  108.905 7,3% 10.890 359 2,83% 48.174
Reino Unido 16 - 3 13 - 66.515 4,5% 4.157 169 4,07% 14.562
Coreia do Sul 9 - 5 4 - 56.752 3,8% 6.306 288 4,32% 4.856
Alemanha 5 - 2 3 - 51.563 3,5% 10.313 286 2,32% 30.268
Brasil 9 6 2 1 - 36.481 2,5% 4.053 519 15,64% 20.499
Holanda 9 - 4 5 - 36.457 2,5% 4.051 152 3,76% 18.588
Suécia 4 1 2 1 - 34.983 2,4% 8.746 333 3,81% 22.621
Austrália 3 - 1 2 - 33.351 2,2% 11.117 763 5,04% 25.674
Itália 6 - 3 3 - 30.490 2,1% 5.082 428 7,52% 15.194
Áustria 4 - 1 2 1 29.154 2,0% 7.288 58 0,79% 28.835
Índia 7 - 2 4 1 21.272 1,4% 3.039 441 14,52% 5.454
Canadá 4 1 2 1 - 17.092 1,2% 4.273 341 6,67% 9.947
África do Sul 3 1 - 2 - 10.965 0,7% 3.655 51 1,40% 4.698
Bélgica 4 - 1 3 - 10.473 0,7% 2.618 171 6.51% 4.088
Rússia 4 2 - 2 - 9.781 0,7% 2.445 283 10,99% 12.036
Noruega 2 - 1 1 - 9.603 0,6% 4.802 187 3,89% 13.356
Finlândia 2 - 2 - - 9.270 0,6% 4.635 151 3,25% 23.127
Grécia 1 - - 1 - 6.211 0,4% 6.211 - - 111.000
Egito 2 - 1 1 - 7.703 0,5% 3.852 1.057 19,54% 31.300
Turquia 2 - 1 1 - 6.934 0,5% 3.467 462 13,32% 10.314
México 3 - 1 2 - 6.900 0,5% 2.300 251 10,91% 5.877
Outros 9 2 3 4 - 19.223 1,3% 2.136 - - -
TODOS 200 13 69 100 9 1.482.730 100.0% 7414 365 4.60% 23762

ANÁLISE POR PAÍS

Quais países possuem as maiores e mais 
lucrativas empreiteiras?

Novamente foram as construtoras chinesas que registraram as 
maiores cifras de vendas dentro dos Top 200 com 23,2% do 
total, no entanto, a cifra aumentou apenas 0,3% com relação 
à porcentagem obtida em 2010. O aumento é insignificante se 
comparado com o período 2007-2010, quando a participação das 
empreiteiras chinesas na renda dos Top 200 passou de pouco 
menos de 10% ao nível atual. 

Tem sido um ano atípico entre as maiores empreiteiras de cada 
país, já que suas participações no ranking variaram muito pouco 
com relação aos resultados da lista do ano passado. A maior queda 
foi para as empreiteiras dos Estados Unidos, que perderam 1,1 
pontos percentuais em termos de participação do ano passado 
a uma marca histórica de 12,1%. É importante analisar que sua 
participação foi reduzida à metade em apenas seis anos.

A Espanha, no entanto, registrou um leve aumento, em grande 
parte devido à entrada da Abengoa ao Top 200.

Mas a grande notícia é o aumento das empreiteiras brasileiras. 
O país conta com nove companhias este ano, seis das quais são 
completamente novas para o ranking. Essas empresas participam 

com 2,5% do total da renda, ultrapassando Suécia, Itália, Áustria, 
Austrália e Índia, e tornando-se a segunda economia emergente 
depois da China. 

Por sua vez, a Rússia está participando pela primeira vez este 
ano, apesar de ter apenas quatro empresas e uma participação 
de 0,7% da renda do Top 200, sendo considerada a mais fraca 
representação em comparação com Brasil, Índia e China. 

TAMANHO
Entre as empreiteiras, a renda média do Top 200 foi de US$7,4 
bilhões e a média de postos de trabalho criados foi de 23.762, 
segundo o ranking deste ano. O número de funcionários aumentou 
4,3% em comparação às 22.787 pessoas, em média, registradas 
em 2010. Com um aumento na renda de 13%, o fato mostra que 
as companhias e os funcionários estão se tornando mais produtivos.  

Por mais que nem todas as empresas do ranking informam o 
número de funcionários, tirando a média com aquelas que divulgam 
o dado, a cifra mostra que existem 4,75 milhões de pessoas 
contratadas. 
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METODOLOGIA

O Top 200 é um ranking das maiores 
empresas da construção do mundo com 
base na renda gerada pelas vendas 
em 2011, não importando se são 
anos-calendário ou financeiros, e sim 
dependendo das práticas contábeis de 
cada empresa. 

A informação foi obtida através de 
diversas fontes, incluindo contabilidade 
auditada, declarações de empresas e 
de respeitadas organizações. Em alguns 
casos, a International Construction fez 
uma estimativa da renda.  

A classificação se baseia nas vendas 
em dólares americanos e os tipos de 
câmbio foram cifras médias para 2011. 

Apesar do esforço da equipe para que 
esta reportagem contenha dados exatos, 
a International Construction não se 
responsabiliza por erros ou omissões. 

Se algum leitor acredita que sua 
empresa ou outra que conheça deveria 
ser incluída no ranking, deverá entrar 
em contato com o editor da International 
Construction, Chris Sleight, pelo 
e-mail: Chris.sleight@khl.com.

Renda   Empresa País 2011 Variação Site 
(US$ Milhões)

144 2.459 DEME Bélgica 135 9 www.deme.be
145 2.427 Structure Tone EUA 184 39 www.structuretone.com
146 2.388 Van Oord Holanda 145 1 www.vanoord.com
147 2.379 McCarthy Building EUA 138 9 www.mccarthy.com
148 2.291 Arab Contractors Egito 130 18 www.arabcont.com
149 2.284 Hazama Japão 143 6 www.hazama.co.jp
150 2.266 Black & Veatch EUA 123 27 www.bv.com
151 2.249 Okumura Corporation Japão 144 7 www.okumuragumi.co.jp
152 2.228 Max Boegl Alemanha 158 6 www.max-boegl.de
153 2.210 Punj Lloyd Índia 139 14 www.punjlloyd.com
154 2.168 Lanco Infratech Índia 166 12 www.lancogroup.com
155 2.127 Sigdo Koppers Chile        NOVO www.sigdokoppers.cl
156 2.123 Dongbu Coreia do Sul 152 4 http://dbcon.dongbu.co.kr
157 2.104 China State Construction Hong Kong 178 21 www.csci.com.hk
  International Holding
158 2.063 DLF Group Índia 146 12 www.dlf.in
159 2.059 Galliford Try Reino Unido 156 3 www.gallifordtry.plc.uk
160 2.033 WBHO África do Sul   NOVO www.wbho.co.za
161 2.010 Granite Construction EUA 165 4 www.graniteconstruction.com
162 2.000 TIC Holdings* EUA 150 12 www.tic-inc.com
163 2.000 Austin Industries* EUA 151 12 www.austin-ind.com
164 2.000 Techint Engineering & Construction* Itália 153 11 www.techint.it
165 2.000 RZD Stroy* Rússia       NOVO www.rzdstroy.ru
166 1.996 Salini Costruttori* Itália 183 17 www.salini.it
167 1.980 Toyo Engineering (TEC) Japão 163 4 www.toyo-eng.co.jp
168 1.949 Zachry* EUA 154 14 www.zachry.com
169 1.938 J.E. Dunn Group EUA 140 29 www.jedunn.com
170 1.931 Swietelsky Áustria 162 8 www.swietelsky.at
171 1.925 Ballast Nedam Holanda 161 10 www.ballast-nedam.com
172 1.917 ISG Reino Unido 185 13 www.isgplc.com
173 1.914 CTCI Taiwan 169 4 www.ctci.com.tw
174 1.897 Tekfen Holding Turquia 186 12 www.tekfen.com.tr
175 1.873 Gammon India Índia 175  www.gammonindia.com
176 1.864 Budimex SA Polônia 192 16 www.budimex.com.pl
177 1.864 Salfacorp Chile         NOVO www.salfacorp.com
178 1.851 JM Suécia        NOVO www.jm.se
179 1.850 Keller Group Reino Unido 168 11 www.keller.co.uk
180 1.836 Strukton Groep Holanda 160 20 www.strukton.com
181 1.835 Rossi Residencial Brasil 198 17 www.rossiresidencial.com
182 1.820 Graham Construction* Canadá       NOVO www.graham.ca
183 1.817 Galvão Engenharia* Brasil        NOVO www.queirozgalvao.com
184 1.807 MRV Brasil        NOVO www.mrv.com.br
185 1.791 Wates Group Reino Unido 181 4 www.wates.co.uk
186 1.769 LSR Rússia 170 16 www.lsrgroup.ru
187 1.762 Asanuma Japão 196 9 www.asanuma.co.jp
188 1.758 Homex México 176 12 www.homex.com.mx
189 1.757 Gafi sa Brasil        NOVO www.gafi sa.com.br
190 1.745 Hindustan Construction Company (HCC) Índia 174 16 www.hccindia.com
191 1.741 Takamatsu Japão 173 18 www.takamatsu-const.co.jp
192 1.740 MT Hojgaard Dinamarca 191 1 www.mthojgaard.dk
193 1.735 Africa Israel Investments Israel 172 21 www.africa-israel.com
194 1.706 Toa  Japão 149 45 www.toa-const.co.jp
195 1.702 Corporacion Geo México 182 13 www.casasgeo.com
196 1.700 Brasfi eld & Gorrie EUA 148 48 www.brasfi eldgorrie.com
197 1.699 Bauer Alemanha 167 30 www.bauer.de
198 1.687 Willmott Dixon Reino Unido 179 19 www.willmottdixon.co.uk
199 1.686 Nippon Road Japão 195 4 www.nipponroad.co.jp
200 1.681 Zenitaka Japão 194 6 www.zenitaka.co.jp
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companhias que perderam posições vem da 
Europa e de mercados desenvolvidos da Ásia. 

Como resultado, quase um quarto das 
companhias da lista são de mercados em 
desenvolvimento, o que é um recorde. 
Essas empresas registraram receitas, em 
2011, em torno de US$460 bilhões, 31% 
do total do Top 200, cifra que também 
jamais foi alcançada.  No ano passado, 
as receitas das empreiteiras dos mercados 
em desenvolvimento totalizaram US$384 
bilhões que equivalem a 29% do total. 

PRÓXIMO ANO
Sem mercados de construção que se 
destaquem –com exceção do Brasil- é 
provável que não existam grandes mudanças 
no próximo ano. A contínua desaceleração 
na China pode atingir as empreiteiras do 
país, mas com a queda da produção na 
Europa e a debilidade do crescimento dos 
Estados Unidos, é difícil ver quem poderia 
ocupar o lugar dos chineses. 

Algo mais revelador será a análise das 
receitas e da rentabilidade, um medidor 
confiável da ‘saúde’ da indústria.  ■
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LOCAÇÃO

Mais de 800 usuários 

de equipamentos 

responderam esta 

pesquisa da International 

Rental News. Nesta 

edição estão os resultados 

referentes ao futuro 

comportamento dos atuais 

usuários, o impacto da 

crise fi nanceira sobre as 

empreiteiras e a opinião 

das mesmas com relação 

aos seus fornecedores. 

Reportagem de Murray 

Pollok.

Atitudes de quem 
aluga equipamento

P ergunte a um cliente o que ele 
realmente quer e ele te responderá. 
No caso da primeira pesquisa 

“Rental Attitudes”, realizada pela revista 
International Rental News (IRN), foram mais 
de 800 empreiteiras, empresas industriais e 
outros usuários de equipamentos do mundo 
inteiro que responderam, gerando uma 
grande quantidade de informação sobre o 
que opinam os clientes sobre a indústria da 
locação e seus fornecedores.

Os resultados da pesquisa serão divulgadas 
nesta edição e na próxima. O foco, nesta 
edição, são as razões que fazem as empresas 
alugarem em vez de comprar; o que esperam 
dos fornecedores e como as locadoras podem 
melhorar seus serviços. 

PLANOS DE LOCAÇÃO 
Se os usuários de equipamentos vão ou 
não aumentar o uso de serviços de locação 
durante os próximos anos, com certeza, é 
uma incógnita e tem bastante relação com 
a crise financeira e a incerteza econômica 
gerada pela própria interrogante, que pode 
levar mais usuários finais a preferir a locação 
de equipamentos –argumento que ganha 
cada vez mais espaço na América do Norte.

A pesquisa revela que a proporção de 

usuários finais na Europa Ocidental e 
América do Norte que pretendem aumentar 
significativamente o uso dos serviços 
de aluguel é bastante modesta: 12% 
e 15%, respectivamente, apesar que essa 
porcentagem aumenta a 31% e 41% quando 
são incluídos aqueles que dizem que vão 
aumentar ligeiramente o uso da locação. 

Em cada caso, em torno da metade dos 
entrevistados dizem que não pretendem 
aumentar seus negócios com locadoras.

No entanto, a incerteza econômica tem 
um papel importante na determinação 
da política de locação. Quando foram 
questionados quais fatores fazem com que 
as empresas aluguem mais, a razão mais 
importante na América do Norte e Europa 
Ocidental terminou sendo que o fato dá 
mais flexibilidade em época de incertezas 
econômicas.

A limitação de capital  não foi considerada 
um fator importante. Ambas as regiões 
consideraram o fator como o menos 
importante dos seis propostos. Consideraram 
mais importante, por exemplo, o benefício 
da comutação de despesas de capital em 
equipamento ao negócio principal e ao 
menor tempo necessário em gestão, em 
comparação com a manutenção dos 
equipamentos de sua propriedade. 

Em todo o mundo existem pontos de vista 
muito diferentes sobre o uso de locações 
para os próximos cinco anos. No sul da Ásia 
(incluindo a Índia), na América do Sul e 
na Austrália/Nova Zelândia, a maioria dos 
entrevistados esperam aumentar de maneira 
significativa o uso de locação, pelo menos 
entre 20% e 25%.

Nessas regiões, os fatores mais importantes 
foram a flexibilidade operacional, a 
redução de custos operacionais e a gestão 
de tempo dedicada ao aluguel e uma 
maior disponibilidade de locações (graças 
ao aumento do porte e do número de 
locadoras).

Nesse sentido, as locadoras nessas áreas 

A PESQUISA 
Mais de 800 usuários finais de equipamentos responderam nossa pesquisa “Rental 
Attitudes”. Houve um retorno bastante positivo do Brasil, com mais de 300 questionários 
respondidos. 

A pesquisa foi distribuída entre leitores da International Construction, Construction 
Europe e Construção Latino-Americana, além de associações de locadoras do mundo todo.  

A IRN gostaria de agradecer às 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 gostaria de fazer um reconhecimento especial aos esforços de José Protko 
e seus companheiros da divisão de locação da Caterpillar para distribuição da pesquisa 
através de distribuidores Caterpillar em toda a América.
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satisfazem uma demanda que não estava 
sendo atendida adequadamente. Apesar 
disso, provavelmente, não seria aplicado 
para a Austrália e a Nova Zelândia, onde a 
locação já é algo maduro há algum tempo.

Os usuários de equipamentos do Oriente 
Médio e Leste Europeu/Central/CEI 
(Comunidade dos Estados Independentes) 
não demonstraram interesse em aumentar 
o uso da locação, inclusive, 45% e 36% dos 
entrevistados desses países, respectivamente, 
disseram que dependem da economia. 
No caso da região Ásia-Pacífico, muitas 
empreiteiras informam que não vão mudar 

sua política com relação à locação e quase 
um de cada cinco dizem que depende da 
economia.

Entre as organizações de maior porte não 
há pressa em alugar. Um estudo das maiores 
empresas –houve mais de 40 respostas de 
companhias com renda anual de mais de 
US$500 milhões- mostra que 36% planeja 
aumentar a locação nos próximos anos. Por 
outro lado, 17% acredita que o acréscimo 
seria significativo enquanto que 19% 
afirmou que teria um pequeno aumento. 
Essas cifras estão bastante próximas das 
cifras médias.

Mais otimistas foram os grandes centros 
industriais: participaram cerca de 20, entre 
esses, 21% pretende aumentar o uso da 
locação de maneira significativa e 26% 
aumentará levemente.

IMPACTO DA CRISE FINANCEIRA
A pesquisa perguntou explicitamente se a 
crise financeira tem feito que seja muito 
mais provável recorrer a equipamentos de 
locação e 11% dos usuários da Europa 
Ocidental e 23% dos norte-americanos 
disseram que sim. Outro 28% dos europeus 
ocidentais e 27% da América do Norte disse 
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ATITUDES GLOBAIS

Planos de locação para os próximos cinco anos 
Aumento significativo no uso de locação 12% 15% 7% 0% 5% 24% 23% 20% 26%
Haverá um leve aumento 19 26 21 18 18 40 38 41 31
Não haverá mudanças 49 39 29 36 45 20 23 33 34
Menor uso de locação 7 2 7 0 14 8 0 7 9
Depende da economia 13 18 36 45 18 8 15 0 0

Quais fatores levam sua empresa a locar mais? 
Tem crescido o fornecimento de locação 32% 42% 38% 44% 62% 53% 58% 69% 70%
Economizamos graças à locação 36 63 75 57 68 70 59 55 68
Reduz tempos de gestão de frota própria 50 62 76 57 66 75 75 59 74
É difícil conseguir financiamento para comprar 31 37 76 43 74 45 33 35 31
Oferece flexibilidade em tempos de incertezas 60 72 87 72 78 70 75 67 57
Estamos focados no nosso negócio principal 54 60 50 72 64 85 58 67 70

 
A recente crise financeira tem feito com que sua empresa esteja mais disposta a alugar? 
Muito mais 11% 23% 13% 25% 24% 28% 8% 17% 17%
Um pouco mais 28 27 27 25 38 40 31 24 17
No tem mudado nosso comportamento 57 42 40 42 38 16 54 54 60
Nosso interesse diminuiu 3 7 20 8 0 16 8 5 5

 
Esta será uma mudança temporária ou permanente? 
Temporária 24% 27% 33% 25% 42% 42% 0% 37% 27%
Permanente 14 17 8 17 21 21 36 10 12
Não mudou o comportamento da empresa 62 57 58 58 37 37 64 53 62

Com relação ao profissionalismo, como você classifica as locadoras que usa? 
Muito profissionais 23% 33% 20% 23% 24% 17% 38% 22% 25%
Razoavelmente profissionais 70 62 60 46 67 54 54 52 60
Pouco profissionais 7 5 20 31 10 29 8 26 14
      
      
Pagaria mais caro por ter equipamentos que cumpram com as regulamentações de emissões?
Sim 39 42 43 50 71 67 38 50 
Não 61 58 57 50 29 33 62 50 
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que era mais provável alugar devido à crise. 
Esse resultado apoia parcialmente a opinião 

geral na América do Norte com relação a 
que a locação está crescendo, de certa forma 
como resultado dos problemas econômicos 
e a incerteza sobre as futuras condições. 
Apesar disso, não justifica totalmente esse 
ponto de vista, já que a grande maioria ou 
não mudou suas políticas com relação à 
locação ou apenas aumentaram um pouco o 
uso do aluguel.

No resto do mundo, um quarto dos 
entrevistados do Oriente Médio, Ásia-
Pacífico e Sul da Ásia optaram por alugar 
devido à crise financeira. 

Menos atingidos pela situação econômica 
com relação às próprias políticas para locação 
foram as empreiteiras da Austrália, Nova 
Zelândia e América do Sul, o que reflete o 
fato de que essas regiões foram as que menos 
sofreram com a crise, em comparação com o 
resto do mundo. 

PERMANENTES OU 
TEMPORÁRIAS?
Partindo da base de que efetivamente a crise 
produziu mudanças no comportamento 
surge outra pergunta crucial: estas mudanças 
são permanentes ou temporárias?

O mais surpreendente é que, em quase 
todas as regiões, –com exceção da Ásia-
Pacífico e do Sul da Ásia -, a maioria dos 
entrevistados disse não ter certeza se sua 
mudança de comportamento foi permanente 
ou temporária. Na Europa Ocidental, 62% 
disse não ter certeza, enquanto na América 
do Norte essa cifra alcançou 57% dos 
entrevistados. O mesmo grau de incerteza 
está presente no Leste Europeu/CEI (58%), 
no Oriente Médio (58%), na Austrália/
Nova Zelândia (64%) Centro/América do 
Sul (53%) e Brasil (62%).

O fato leva a pensar que o mercado 
de locação tem uma oportunidade real 
nos próximos anos de ‘transformar’ em 
usuários permanentes aqueles que ainda 
estão indecisos, que não sabem se utilizarão 
de uma forma mais intensa a locação em 
longo prazo. 

Alguns estavam preparados para 
determinar que a mudança em sua política é 
algo temporário. Ao redor de um quarto dos 
entrevistados da América do Norte e Europa 
Ocidental afirmaram isso.

Uma proporção similar foi capaz de 
considerar sua mudança à locação como 

algo permanente: na Europa Ocidental a 
proporção foi de 14% e, na América do 
Norte, de 17%.

Mas foram vistas outras intenções de 
manter de forma permanente as mudanças. 
Isso aconteceu no Sul da Ásia (21%), 
Austrália/Nova Zelândia (36%) e Ásia-
Pacífico (21%).

No geral, entre 10% e 20% dos 
entrevistados disseram que fizeram 
mudanças permanentes em sua política com 
relação à locação como consequência da 
crise financeira. A dúvida fica por conta do 
que acontece com a maioria dos indecisos. 

PROFISSIONALISMO
As locadoras são profissionais? Uma 
pergunta delicada, que foi respondida 
de uma maneira muito diplomática pela 
maioria dos entrevistados, apesar de que 
a descoberta principal é que existe uma 
oportunidade considerável para melhorar.   

Nos mercados de locação mais 
desenvolvidos (Europa Ocidental, América 
do Norte e Austrália/Nova Zelândia) menos 
de 10% dos entrevistados informou contar 
com locadoras pouco profissionais. Esse 
resultado positivo não é algo inesperado nas 
regiões onde esse tipo de negócio está bem 
estabelecido. 

Também não são novidade –devido à 
sua relativa imaturidade no mercado de 
locação- os territórios que se queixaram 
de fornecedores não profissionais, como 
o Leste Europeu/ CEI (20%), Oriente 
Médio (31%), Sul da Ásia (29%) e América 
do Sul e Central (26%). O Brasil é uma 
exceção, com apenas 14% acusando falta de 
profissionalismo.  

Em quase todos os territórios, a maioria 
descreve seus fornecedores como sendo 
suficientemente profissionais. Na Europa 
Ocidental o número ficou em torno dos 
70%; na América do Norte, 62%; e 67% na 
região Ásia-Pacífico, por exemplo.

Foi utilizada a classificação ‘muito 
profissional’ por regiões como Austrália/
Nova Zelândia (38%), seguido por América 
do Norte (33%), Brasil (25%), Europa 
Ocidental (23%) e Oriente Médio (23%).

No entanto, deveria ser um motivo de 
preocupação que apenas um terço das 
empresas da América do Norte e menos 
de um de cada quatro europeus da parte 
ocidental descrevam os serviços de locação 
como muito profissionais.

VALOR E EMISSÕES
Pagaria mais caro por equipamentos de 
baixo nível de emissões? Devido ao fato de 
que as normas sobre emissões dos motores 
e outras questões técnicas (vibrações, ruído) 
começam a ter um impacto importante 
na América do Norte e Europa Ocidental, 
saber se as empreiteiras estariam dispostas 
a pagar preços mais altos de locação por 
equipamentos de última geração é um ponto 
bastante importante.

A pesquisa mostra que os usuários finais 
estão divididos com relação a esse tema. 
O que é interessante é o acordo geral nos 
mercados nos que os aumentos de preços 
estão sendo sentidos: Europa Ocidental e 
América do Norte. Na Europa Ocidental 
apenas 39% dos usuários de equipamentos 
disseram que pagariam preços mais altos 
pelas máquinas mais modernas, enquanto na 
América do Norte este índice chegou a 42%.

Apesar de ser um pouco contra 
intuitivo, não eram os europeus os mais 
dispostos a pagar pela tecnologia ‘verde’? 
Talvez simplesmente reflita o fato de que 
o aumento de preços está começando a 
causar problemas nessas regiões e o entorno 
econômico continua sendo problemático. 
Também reflete o fato de que as empresas 
dessas regiões estão acostumadas a receber 
um equipamento relativamente novo 
de seus serviços de aluguel, e talvez não 
veja a necessidade de pagar mais por um 
equipamento ainda melhor. 

As empreiteiras na Austrália e Nova 
Zelândia são igualmente cautelosas sobre os 
aumentos de preços e apenas 38% disse que 
estaria disposto a pagar mais. 

Os que estão mais dispostos a pagar mais 
por máquinas mais modernas estão na região 
Ásia-Pacífico (71%), Sul da Ásia (67%) e 
Brasil (58%). Apesar de que vale a pena 
advertir que é provavelmente mais fácil 
dizer que os usuários estão dispostos a pagar 
mais quando ainda não é uma necessidade 
obrigatória, levando em consideração que 
as regulamentações de emissões de motores 
ainda não são tão rígidas nessas áreas.

Por outro lado, esta cifra mais alta também 
pode refletir uma aspiração dos usuários de 
equipamentos desses territórios para obter 
maior qualidade dos equipamentos novos. 

No entanto, as locadoras podem estar 
satisfeitas que as respostas ‘sim’ estão 
próximas a 40% e não em 10% ou 20%, o 
que poderia ser realmente preocupante. ■
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EQUIPAMENTOS

P or mais de cinquenta anos, a 
empresa alemã BAUER se tornou 
em um dos principais fabricantes 

mundiais de equipamentos especiais para 
fundações, engenharia civil e mineração, 
com perfuratrizes, hidrofresas, plataformas 
terrestres, guindastes, vibradores, 
rompedores, acessórios, entre outros. 

A BAUER Maschinen GmbH, casa 
matriz da empresa na Alemanha, projeta e 
fabrica equipamentos para perfuração de 
solo e muros de contenção com todas as 
ferramentas relacionadas. 

Com diversas filiais no mundo, no começo 
deste ano a empresa decidiu fortalecer sua 
presença no mercado brasileiro (e sul-
americano) através da criação da BAUER 
Equipamentos do Brasil. Martin Volkmann, 
gerente geral da nova sucursal, concedeu uma 
entrevista à Construção Latino-Americana. 

QUANDO COMEÇARAM A 
FUNCIONAR?
Estamos operando desde janeiro de 2012,  
centralizados em São Paulo e também com 
escritórios em Florianópolis, para cobrir o sul 
do país, que está em pleno crescimento em 
termos de desenvolvimento e construções.

A empresa alemã abriu 

uma fi lial no começo 

deste ano, o que 

permitirá trabalhar de 

perto com o mercado 

brasileiro. Reportagem 

de Cristián Peters.

COMO ANALISA O MERCADO 
LATINO-AMERICANO? 
Em minha opinião, é gritante a necessidade 
de máquinas de alta qualidade no mercado 
latino-americano, aqui no Brasil ainda se 
encontra equipamento, como mencionou um 
engenheiro e colega alemão, “pré-histórico”.  
As companhias brasileiras merecem a chance 
de poder operar com um equipamento 
de primeira linha. Os equipamentos da 
BAUER possuem tecnologia e durabilidade 
inigualáveis, que não são vistas nos produtos 
latino-americanos.

O que se torna um problema é que, por ser 
uma empresa estrangeira, os produtos sofrem 

as consequências de taxas de importação 
exageradamente altas, dificultando as vendas 
dentro do mercado brasileiro.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS NO BRASIL?
A meta principal é ser capaz de “ler” o 
mercado, saber quais as companhias que 
tem a necessidade imediata, como também 
a capacidade financeira, para obter o nosso 
equipamento. Companhias que olham 
para o futuro e visam o sucesso, adquirem 
equipamento BAUER, pois sabem que é o 
produto de melhor qualidade no mercado 
mundial. Outro desafio são as grandes 

“Em minha opinião, é gritante a necessidade de máquinas de alta qualidade no mercado latino-
americano”, afirma o gerente geral da BAUER Equipamentos do Brasil, Martin Volkmann.

BAUER: 
instalada 
no Brasil

CLA 09 2012 Bauer Interview PTG SO.indd   49CLA 09 2012 Bauer Interview PTG SO.indd   49 23/08/2012   10:04:3823/08/2012   10:04:38



ENTENDEMOS DE GUINDASTES. 
ENTENDEMOS DE SEGURANÇA.
Sistemas de Segurança Para Guindastes | Sistemas LMI | Células de Carga

Sistemas A2B | Anemômetros | Medidor de Comprimento de Ângulo e Lança

Transmissores Sem Fio | E Mais

Sis

Sis

Tra

to de Ângulo e Lança

sales@loadsystems.com www.loadsystems.com

Os produtos agora estão 
disponíveis em 
ESPANHOL, PORTUGUÊS 
E FRANCÊS

Assistência e apoio técnico aos clientes disponível em espanhol

USA/Canadá Toll Free: 1.888.819.4355
Internacional/Direto Tel: +1.281.664.1330

Europa Tel: +44 (0) 1224.392900
Dubai Tel: +971.6.557.8314

Austrália Tel: +61 (0) 427.276111

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

Looking for Delegates for South America. 
Join us!

050PTG.indd   1050PTG.indd   1 23/08/2012   11:15:5523/08/2012   11:15:55



Setembro de 2012 Construção Latino-Americana 51

distâncias do território brasileiro, o que 
exige uma excelente logística para o bom 
funcionamento do pós-venda e suporte 
técnico. 

QUAIS SÃO OS EQUIPAMENTOS 
MAIS VENDIDOS NO PAÍS?
A BAUER tem vendido muitos equipamentos 
“cortadores”, que são montados em 
guindastes para fundações MC, com uma 
capacidade de até 250 toneladas ou sobre as 
carregadeiras multi-propósito BG. 

Esses equipamentos são utilizados em 
importantes trabalhos de fundações de 
estrutura civil. Essas máquinas produzem 
painéis retangulares “cut off wall” com 
profundidade de até 150 metros para a 
construção de estações de metrô, contenção 
de paredes, usinas hidrelétricas, estaleiros 
navais, entre outros. 

ALÉM DO BRASIL, EM QUAIS 
PAÍSES DA REGIÃO A BAUER 
OPERA?
A empresa já opera em toda a América 

Latina e América Central. Com a filial 
no Brasil, terá um campo de ação mais 
transparente.  

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS 
NOVIDADES? 
As novidades nas perfuratrizes de solo seriam 
a “BAUER Premium Line” e “BAUER Value 
Line”. A “BAUER Premium Line” possui 
máquinas de alta tecnologia com capacidade 
de executar os mais variados métodos sendo 
possível trocar os acessórios com rapidez; a 
“BAUER Value Line” possui máquinas para 
executar perfurações com a barra telescópica 
(Kelly Bar) que é um sucesso na Europa 
e USA com um preço mais acessível. A 
gama de produtos da BAUER é imensa, 
o principal produto são as perfuratrizes 
de solo. Além disso, as hidrofresas 
oferecem inúmeros procedimentos como 
o deslocamento do solo (Full Displacement 
Piling) e o melhoramento de solo (Cutter 
Soil Mixing) que já vem sendo usados com 
muito sucesso por companhias no Brasil. 
O deslocamento de solo (Full Displacement 

BAUER 
Maschinen GmbH, 
projeta e fabrica 

equipamentos 
de perfuração 
de solo e para 

construir muros 
de contenção com 
suas respectivas 

ferramentas. 

A companhia está presente em toda a 
América do Sul e América Central. 

Pile System) é um método que possuem 
os equipamentos da BAUER, executando 
a obra com mais rapidez, menor custo e 
com precisão. O melhoramento de solo 
(Cutter Soil Mixing) é uma opção para 
paredes diafragma. Permite também que as 
perfuratrizes trabalhem perto de paredes ou 
prédios (Double Head Drilling System). É um 
método não tão difundido no Brasil, mas é 
um sucesso no resto do mundo. 
Junto com as perfuratrizes estão os guindastes  
que, aqui no Brasil, estão com boa atuação.

COMO FUNCIONA A 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA? 
Atualmente, a Bauer, está criando o maior 
Centro de Serviço em funcionamento na 
América do Sul, o qual será coordenado por 
um gerente de serviço alemão e dois técnicos 
da mesma nacionalidade.  

Em São Paulo, vamos criar um depósito com 
um grande estoque de peças de reposição. 
A partir desse centro de serviço, vamos 
desenvolver uma escola de treinamento 
para mecânicos e operadores locais, com o 
objetivo de oferecer um excelente serviço 
ao cliente e satisfazer suas expectativas.    ■

EQUIPAMENTOS
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CANTEIRO DE OBRAS

R ealizar perfurações em ambientes 
de uso permanente, como, por 
exemplo, embaixo de uma rodovia, 

é um desafi o bastante complexo, já que exige 
o menor impacto viário possível. Caso seja em 
um lugar desértico e sob condições extremas 
de trabalho, como temperaturas e condições 
de vento que difi cultam a operação, o 
trabalho pode terminar tornando-se 
ainda mais complicado. Por último, se a 
empreiteira é a maior produtora privada 
de cobre do Chile, a Minera Escondida, 
que pertence ao grupo transnacional BHP 
Billiton, não pode haver falhas.  

A companhia chilena, Servicios de 
Ingeniería y Movimiento de Tierras S.A. 
(Simsa) é a responsável pelo complicado 
projeto “Instalação tubulação concentraduto 
Minera Escondida” por um valor próximo 
aos US$3 milhões. 

Segundo explica José Manuel Morgado, 
gerente de Operações da Simsa, uma das 
principais características do projeto é a 
necessidade de trabalhar muito próximo aos 
tubos existentes, realizando escavações nos 
trechos onde serão substituídos para logo 
gerar os pontos de TIE IN (entroncamentos 
entre dutos). Nos cruzamentos, os tubos 
foram encamisados em comprimentos entre 
27 e 50 metros. Esse trabalho obriga a manter 
“um trabalho em conjunto com as áreas 
de operações da empreiteira (Escondida) 
devido à proximidade das duas linhas do 

duto de mineração, que está atualmente em 
funcionamento”, conta o executivo. 

Um dos setores nos quais a Simsa deve 
trabalhar é a Rota B 475, em Antofagasta, no 
norte do Chile, e que atualmente apresenta 
um alto fluxo veicular tanto para os canteiros 
das mineradoras Escondida e Zaldívar (mina 
de cobre da canadense Barrick Gold), como 
também particular. 

“Era necessário não gerar impacto na 
estrada e controlar ao máximo as possíveis 
exposições ao tráfego veicular”, comenta 
Morgado, quem acrescenta que assim que 
foi definido esse desafio e a “necessidade 
de desenvolver a totalidade das tarefas 
nos prazos programados, considerando a 
grande quantidade de interferências que 
apresenta o projeto, foi-se em busca de uma 
empresa com experiência no assunto, e que 
também tivesse capacidade para dar suporte 
técnico”. E assim foi que a Simsa optou 
pelos equipamentos da American Augers, 
cujos executivos acompanham de perto as 

operações, atentos a solucionar as dúvidas e 
solicitações.

AMERICAN AUGERS 
A empresa, que pertence ao grupo Astec 
é fabricante de perfuratrizes direcionais 
horizontais e topo com sistema de trado 
horizontal, foi a encarregada de fornecer 
o equipamento ABM 48/54-900. “Este 
sistema de perfuração é utilizado nos 
Estados Unidos e na Europa há mais de 30 
anos e permite passar cabos, tubos de água 
ou gás debaixo de uma estrada sem afetar o 
tráfego veicular, evitando assim transtornos 
rodoviários”, explica Rodolfo Sepúlveda, 
gerente de vendas da empresa para América 
do Sul. “Outra vantagem do processo é 
a redução de custos, que pode chegar a 
uma economia de 40% em comparação ao 
método de valeta aberta. Essa tecnologia esta 
sendo cada vez mais utilizada na América 
do Sul, principalmente na Colômbia e no 
Brasil”, finaliza. ■

A American Augers forneceu a ABM 

48/54-900 para a instalação de tubos 

sob uma estrada, utilizando Métodos 

Não Destrutivos. Reportagem de 

Cristián Peters.

Instalando 
tubulações
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OPINIÃO

Em apenas 

cinco dias de 

realização e 

contabilizando 

um volume de negócios de 

US$ 600 milhões, a M&T 

Expo impulsiona 10% das 

vendas de equipamentos ao 

longo do ano. Escrito pela 

Sobratema.

SATISFAÇÃO
Nesse sentido, os expositores da feira 
mostram-se satisfeitos em relação às 
oportunidades geradas durante os cinco 
dias de evento. A Case Construction, por 
exemplo, contabilizou cerca de 500 pedidos 
e, no estande da Caterpillar, a distribuidora 
Sotreq – que atende as regiões Sudeste, 
Centro-Oeste e Norte do país – computou 
mais de 600 oportunidades de negócios, 
principalmente para a linha de máquinas 
compactas, como minicarregadeiras e 
miniescavadeiras. “Ficamos surpresos com 
esse resultado, pois embora haja uma 
grande expectativa em relação às obras de 
infraestrutura, a maioria dos projetos ainda 
está no papel ou dependendo da liberação 
de verbas governamentais, o que faz com 
que as construtoras adiem suas compras”, 
afirmou Davi Morais, diretor de construção 
da Sotreq.

I mpulsionado pelos investimentos em 
infraestrutura, o mercado brasileiro 
de equipamentos para construção 

praticamente triplicou de tamanho nos 
últimos cinco anos, saltando da faixa de 
11,7 mil unidades comercializadas em 2007 
para a faixa de 29,7 mil unidades vendidas 
no ano passado – considerando-se apenas 
os equipamentos de terraplenagem. Esse 
modelo de crescimento, entretanto, que 
começou a apresentar sinais de esgotamento 
diante da desaceleração da economia e 
dos investimentos em obras públicas, 
ganha um reforço com o novo pacote em 
formatação pelo governo federal, que deverá 
impulsionar o aporte de US$40 bilhões em 
obras de rodovias e ferrovias em todo o país.

Segundo estimativas da Sobratema 
(Associação Brasileira de Tecnologia para 
Equipamentos e Manutenção), este ano o 
setor de máquinas para construção deverá 
crescer cerca de 10%, contabilizando um 
total de 32 mil unidades comercializadas no 
país. Parte dos negócios também é atribuída à 
M&T Expo, maior feira do setor na América 
Latina, que sempre alavanca um volume de 
negócios adicional no ano de sua realização 
(o evento é trienal). Na edição deste ano, 
por exemplo, os levantamentos realizados 
junto aos expositores apontam para um 
volume de negócios de US$600 milhões 
– entre vendas concluídas e oportunidades 
prospectadas – o que representa um décimo 
de todo o mercado brasileiro de máquinas 
para construção e mineração.

A Volvo Construction também registrou 
um desempenho surpreendente em seu 
estande, já que a distribuidora Tracbel, que 
representa sua marca nas regiões Sudeste, 
Norte e parte do Centro-Oeste, encerrou 
a feira com a venda de 220 máquinas e 
mais de US$ 40 milhões em negócios. A 
chinesa Sany, por sua vez, contabilizou 
aproximadamente US$ 25 milhões em 
novos contratos e mais de 120 unidades 
vendidas, entre guindastes e equipamentos 
de movimentação de terra. 

“Esses exemplos, dentre muitos outros, 
ratificam o papel da M&T Expo como 
gerador de negócios para os fabricantes e 
revendedores de equipamentos, fomentando 
a competitividade e o desenvolvimento 
econômico-financeiro e tecnológico da 
construção e mineração na América Latina”, 
conclui Afonso Mamede, presidente da 
Sobratema. ■

Feira impulsiona 
vendas em 10%

A M&T Expo reuniu 494 expositores e 
gerou negócios de cerca de US$600 
milhões na venda de equipamentos.
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A cidade é maravilhosa 
e a temporada, de 

bons negócios.

3ª Feira Internacional de Máquinas, Produtos e Serviços para Obras de Infraestrutura

7-9    Novembro de 2012    de quarta a sexta-feira    14h a 21h

R I O C E N T R O    R J
O Rio Infraestrutura se consolida como um importante canal de negócios ao reunir grandes profi ssionais do setor e apresentar a vitrine mais 
completa de máquinas e equipamentos pesados. Um evento que conta com a presença de fabricantes, locadoras, empreiteiras e construtoras 

e oferece o espaço ideal para realizar excelentes negócios com os maiores empreendedores do mercado de infraestrutura do país.

Setores presentes no evento:

Construção e 
Engenharia

Veículos, Máquinas 
e Equipamentos

Transportes e 
Logística

Pavimentação e 
Manutenção de 
Infraestrutura

Ferramenta e 
Acessórios

UMA ONDA DE TRANSFORMAÇÕES CHEGA AO RIO.
GARANTA SEU ESPAÇO NO RIO INFRAESTRUTURA 2012 E FAÇA GRANDES NEGÓCIOS!

Entre em contato com nosso departamento comercial:

Organização e Promoção Instituições de Apoio
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www.chemgrout.com 708.354.7112

Líder mundial em equipamentos 
subterrâneos para a construção

Equipamento para 
cimentação de 
terreno

Construção pesada

Construção de 
edifícios

Restauração e 
reparação

Estradas e pontes

Túneis e mineração

Restauração 
ambiental

Perfuração de poços 
geotérmicos

Mais de 45 anos de experiência em cimentação de terrenos

Para anunciar na seção de classifi cados da 

CLA ou para obter mais informações, por 

favor entre em contato com Bev O’Dell:

Tel: +1-816-886-1858

E-mail: bev.odell@khl.com

MAQUINARIA REPUESTOS TRANSPORTE

MÁQUINAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO TRANSPORTE

DESEJA

EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO?
VENDER  -  COMPRAR  -  LOCAR

Seu contato direto com compradores e vendedores
Apenas pelo www.kenkiworld.com

Associe-se grátis hoje mesmo
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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

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.

 

CLA Marketplace Portuguese .indd   59CLA Marketplace Portuguese .indd   59 23/08/2012   09:14:2823/08/2012   09:14:28



052PTG.indd   1052PTG.indd   1 23/08/2012   09:55:3323/08/2012   09:55:33


