
A  REV ISTA  DA  INDÚSTR IA  DA  CONSTRUÇÃO  NA  AMÉR ICA  LAT INA

CONSTRUÇÃO LATINO-AMERICANA

Dezembro de 2020 I Ano 10 I Número 9  
www.construcaolatinoamericana.com

28

ENTREVISTA MILLS

U
M

A
 P

U
B

LI
C
A
Ç
Ã
O
 D

A
 K

H
L 

G
R

O
U

P

IN
CO

RP
OR

AN
DO

A 
un

ião
 fa

z 

a 
fo
rç

a12

BRASIL

Implementos 
e versatilidade

No traço 
do sucesso

www.concretolatino-americano.com

Dezembro de 2020
Ano 4 I Número 3

Uma publicação da KHL GroupLATINO-AMERICANO

A  R E V I S TA  D A  I N D Ú S T R I A  D E  C O N C R E T O  N A  A M É R I C A  L AT I N A





A no novo, vida nova. Assim diz o ditado, e muita gente assim 
pensou em 31 de dezembro de 2019, esperando que este ano 
viesse melhor. Ninguém esperava que viesse marcado por uma 

pandemia como esta, nem tampouco que os desafios colocados fossem 
tão difíceis de enfrentar. Mas ninguém poderá negar que ele trouxe uma 
‘vida nova’.  

2020 será muito difícil de esquecer, e deixará na memória coletiva – 
ao menos por um tempo muito longo – termos como “distanciamento 
social”, “quarentena” e “novo normal”. Além disso, deixará cicatrizes 
nos aspectos social e econômico que não se apagarão com facilidade. 

A construção na América Latina não esteve alheia aos impactos da 
pandemia. Durante todo o ano, vimos como as medidas tomadas para 
controle da propagação do vírus afetaram as operações. Não obstante, 
há que se reconhecer que, felizmente para o setor, em muitos casos ele 
foi considerado como atividade essencial, e por isso pôde contornar as 
quarentenas e regulações de maneira um pouco mais leve do que em 
outros setores.  

Neste sentido, é muito interessante ler o que se apresenta sobre o 
Brasil nesta edição. O país, embora tenha sido um dos mais impactados 
pela crise sanitária em termos de mortalidade, obteve um relativo 
sucesso no desafio econômico por ela apresentado, e no que se refere 
à construção, o setor vive seu melhor momento desde sua profunda 
recessão dos anos 2014-2016, especialmente devido ao impulso do 
mercado imobiliário , que pode crescer a dois dígitos.  

E assim como a indústria da construção cresce no Brasil, o setor 
de concreto a acompanha. Esta edição conta com o suplemento 
Concreto Latino-Americano, cuja reportagem central faz uma revisão 
aos movimentos do setor em algumas das economias da região, e o 
Brasil novamente aparece com números positivos, muito distintos dos 
apresentados, por exemplo, por Argentina e Colômbia.

O bom momento da construção brasileira pode se ver refletido na 
entrevista realizada com a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia, 
empresa que, depois de vários anos de prejuízo, no último trimestre 
voltou a gerar lucro. 

Nos vemos em 2021. 

Editorial
Virar a página

Cristián Peters 
Editor Construção Latino-Americana
Gerente de Operações para a América Latina
KHL Group Américas
C. +56-9-77987493
Av. Manquehue Sur 520, of. 205, 
Las Condes, Santiago, Chile

EDITOR Cristián Peters  
e-mail: cristian.peters@khl.com 
EDITOR ASSISTENTE Fausto Oliveira
e-mail: fausto.oliveira@khl.com
EQUIPE EDITORIAL Thomas Allen,  
Lindsey Anderson, Andy Brown, Alex Dahm, 
Steve Ducker, Mike Hayes, D.Ann Shiffler, 
Euan Youdale
DIRETORA DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 
Saara Rootes
GERENTE DE PRODUÇÃO Brenda Burbach
EXECUTIVA DE PRODUÇÃO SÊNIOR 
Anita Bhakta
Charlotte Kemp 
GERENTE DE DESIGN Jeff Gilbert
GERENTE DE DESIGN DE EVENTOS  
Gary Brinklow
DESIGNERS Jade Hudson, Mitchell Logue
DIRETORA DE FINANCIERO Paul Baker
GERENTE FINANCIERO Alison Filtness
CONTROLE DE CRÉDITO Carole Couzens  
GERENTE REINO UNIDO Samantha Head
DIRETOR DE NEGÓCIOS Peter Watkinson
GERENTE DE MARKETING Helen Knight
GERENTE DE VENDAS  
Wil Holloway
e-mail: wil.holloway@khl.com
Tel: +1 312 929 2563
ESCRITÓRIO DE VENDAS EUROPA
Alister Williams 
e-mail: alister.williams@khl.com
Tel: +1 843 637 4127 
ESCRITÓRIO DE VENDAS CHINA
Cathy Yao
e-mail: cathy.yao@khl.com
Tel: +86 10 6553 6676
ESCRITÓRIO DE VENDAS COREIA
CH Park
e-mail: mci@unitel.co.kr
Tel: +82 2 730 1234

CEO James King
CFO Paul Baker
PRESIDENTE & COO Trevor Pease

BRASIL
Rua Pio XII, 440, 81
São Paulo, Brasil.
Fono: +55 21 2225 0425 
CHILE
Av. Manquehue Sur 520, of. 205, 
Las Condes, Santiago, Chile.
Fono: +56 9 7798 7493 
ESCRITÓRIO CENTRAL 
KHL Group Americas LLC 
3726 E. Ember Glow Way
Phoenix, AZ 85050, EUA
Tel: +1 480 659 0578
ESTADOS UNIDOS / CHICAGO
205 W. Randolph St., Suite 1320 
Chicago, IL 60606, EUA
Tel: +1 312 929 3478
REINO UNIDO
Southfields, Southview Road 
Wadhurst, East Sussex TN5 6TP, Reino Unido 
Tel:+44 1892 784088 
CHINA
Escritório de Representação em Pequim
Room 769, Poly Plaza, No.14, South Dong  
Zhi Men Street, Dong Cheng District,  
Beijing, P.R.China 100027
Tel: +86 10 6553 6676

 EQUIPE EDITORIAL

 ESCRITÓRIOS DA KHL

 GERÊNCIA



RM 120
SIMPLESMENTE
INTELIGENTE

RUBBLE MASTER HMH GmbH | Im Südpark 196 | A-4030 Linz | +43 732 73 71 17 | sales@rubblemaster.com RUBBLEMASTER.COM

RM NEXT
ACIMA DOS PADRÕES CONHECIDOS

    VOCÊ ESTÁ PRONTO
PARA DEFINIR NOVOS
        PADRÕES COMIGO?

EXTREMAMENTE SEGUROPLE

EXTREMAMENTE EFICIENTE

EXTREMAMENTE SIMPLES



5

NOTÍCIAS� 6
Os prefeitos de Oslo, Los Angeles, Cidade do México  
e Budapeste aderiram à Declaração da Construção Limpa  
do C40, e se comprometeram a reduzir à metade as emissões  
da construção em 2030. 

18

Dezembro de 2020 Construção Latino-Americana

���������������PAÍS�EM�FOCO

BRASIL� �12
Apesar de um ano marcado por impactos 

econômicos quase sísmicos de uma crise para 
a qual ninguém estava preparado, a construção 

brasileira vive bom momento. 

32

26 28

OPINIÃO:�SOBRATEMA�		 17
Segundo Eurimilson Daniel, a expectativa de investimentos  
traz otimismo para o mercado brasileiro no ano que vem. 

EQUIPAMENTOS:�GERADORES	 18
Pandemia aumentou demanda por geração portátil.

EQUIPAMENTOS:�IMPLEMENTOS� 22�
Tal como os equipamentos portadores, os implementos vão 
incorporando tecnologias e ganhando versatilidade. 

ENTREVISTA:�FPT	INDUSTRIAL	 26
A CLA conversou com Marco Rangel, presidente para  
a América do Sul da FPT Industrial. 

ENTREVISTA:�MILLS	ESTRUTURAS	 28�
E	SERVIÇOS	DE	ENGENHARIA
Sergio Kariya, CEO da companhia, comenta sobre este ano  
e as perspectivas vindouras.

SUPLEMENTO:		 31	
CONCRETO	LATINO-AMERICANO

NOTÍCIAS�� 32
Algumas das principais notícias do setor. 

CONCRETO� 34
Os fortes impactos da pandemia de covid-19 

sobre as atividades do setor de concreto dosado em central. 

EQUIPAMENTOS:�CENTRAIS� 38
Equipamentos para mescla asseguram combinação correta. 

ATUALIDADE� 42
As expectativas de crescimento da demanda mundial de cimento.

No�traço�
do�sucesso

www.concretolatino-americano.com

Dezembro�de�2020
Ano�4�I�Número�3

Uma	publicação	da	KHL	GroupLATINO-AMERICANO

A � R E V I S TA � D A � I N D Ú S T R I A � D E � C O N C R E T O � N A � A M É R I C A � L AT I N A

22

34

  CONTEÚDO

Veja matéria sobre implementos 
na pág. 22.

�CAPA

�ELABORADO�POR�

www.khl.com

�APOIO

�PARCERIA�

Construcción Latino-americana 
também está disponível em espanhol.

© Copyright KHL Group Americas LLC, 2020

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta 
revista pode ser reproduzida, sem o consentimento 
prévio por escrito.

Construção Latino-Americana se esforça para 
garantir que o conteúdo editorial e a publicidade 
da revista sejam verdadeiros e corretos, mas KHL 
Group Americas LLC não se responsabiliza por 
qualquer falha e as opiniões expressas, nesta 
revista, não refletem aquelas da equipe editorial. A 
editora também não se responsabiliza por situações 
decorrentes da utilização das informações da revista. 
O editor não se responsabiliza nem por custos ou 
danos resultantes do material publicitário não-
publicado. A data oficial de publicação é o dia 15 de 
cada mês. Construção Latino-Americana é publicada 
10 vezes por ano por KHL Group Américas,  
LLC 3726 East Ember Glow Way, Phoenix, AZ 
85050, EUA. Este exemplar foi enviado em 28 de 
Dezembro de 2020.

ASSINATURA: O preço da assinatura anual é 
US$345. Assinaturas gratuitas são concedidas, sob 
circulação controlada para os leitores que preencham 
o formulário de assinatura e que se qualifiquem 
aos nossos termos de controle. O editor reserva-se 
o direito de rejeitar assinaturas para os leitores não 
qualificados.  

ISSN 2160-4126

Auditada pela BPA
BPA Worldwide é o recurso de verificação de 
audiência e conhecimento de meios para a indústria 
global. O processo de auditorias de meios da BPA 
Worldwide proporciona segurança , conhecimento e 
benefícios aos proprietários e compradores de meios 
dedicados ao business to business.

A � REV ISTA � DA � INDÚSTR IA � DA � CONSTRUÇÃO � NA � AMÉR ICA � LAT INA

CONSTRUÇÃO�LATINO-AMERICANA

Dezembro�de�2020�I�Ano�10�I�Número�9�
www.construcaolatinoamericana.com

28

ENTREVISTA�MILLS

U
M

A
	P

U
B

LI
C
A
Ç
Ã
O
	D

A
	K

H
L	

G
R

O
U

P

IN
CO

RP
OR

AN
DO

A�
un

ião
�fa

z�

a�
fo
rç

a12

BRASIL

Implementos�
e�versatilidade

No�traço�
do�sucesso

www.concretolatino-americano.com

Dezembro�de�2020
Ano�4�I�Número�3

Uma	publicação	da	KHL	GroupLATINO-AMERICANO

A � R E V I S TA � D A � I N D Ú S T R I A � D E � C O N C R E T O � N A � A M É R I C A � L AT I N A

   /ConstrucaoLatinoAmericana              /cla_portugues    

ASSINATURA��
https://subs.construccionlatinoamericana.com/register



NOTÍCIAS

6 Construção Latino-Americana Dezembro de 2020

incorporadas em ao menos 
50% de todos os projetos de 
infraestrutura para 2030.

Adquirir e, quando for 
possível, utilizar unicamente 
maquinário de construção de 
zero emissões a partir de 2025.

Os prefeitos se 
comprometeram a usar seu 
respectivo poder aquisitivo 
para mobilizar a mudança na 
construção, ao normalizar o uso 
de equipamentos zero emissões 
nos projetos dentro de suas 
competências.

Também prometem insistir na 
responsabilidade e transparência 
em todas as cadeias de 
suprimentos dos projetos.

Ao assinar a declaração, 

O s prefeitos de quatro 
cidades importantes 
do mundo aderiram 

à Declaração pela Construção 
Limpa do C40 Cities, com o 
objetivo de reduzir à metade as 
emissões da construção até 2030.

Os prefeitos de Oslo, Los 
Angeles, Cidade do México  
e Budapest se comprometeram 
a trabalhar com as empresas 
locais para que o processo 
de construção seja mais 
sustentável.

Os objetivos estabelecidos são:
Reduzir as emissões 

incorporadas em ao menos 
50% para todos os edifícios 
novos e reformas para 2030.

Reduzir as emissões 

ESTADOS UNIDOS  
A Associação de Locadoras 
dos Estados Unidos (ARA) 
prevê uma redução de 
13% na receita por locação 
e eventos neste ano em 
comparação com 2019, 
podendo ficar  
em US$ 48,7 bilhões. 

As estimativas da ARA, 
publicadas em 12 de 
novembro, preveem também 
que 2021 será apenas 
estável, com crescimento 
de 0,3% antes de acelerar 
9,2% em 2022, 6,8% em 
2023 e 4,8% em 2024, 
chegando a um patamar  
de US$ 59,7 bilhões. 

A associação prevê que 
o segmento de festas e 
eventos mostrará a pior 
queda, de quase 40%, 
no faturamento de 2020, 
ficando com receita de 
US$ 2,2 bilhões. Mesmo 
assim, a associação espera 
recuperação sólida para 
o segmento em 2021, 
que poderia crescer 
36,4% e ficar com US$ 3 
bilhões. A recuperação não 
compensaria a queda de 
2020, e o segmento deve 
voltar ao nível de 2019 
apenas em 2024. 

Também se prevê que a 
receita por construção e 
locação industrial cairá 13%. 

 INTERNACIONAL

cada prefeito se comprometeu 
também a aprovar pelo menos 
um projeto emblemático de 
construção com zero emissões 
líquidas até 2025.

Outro aspecto da declaração 
implica a reutilização do 
parque atual de edifícios e 
infraestrutura nestas cidades, 
com o objetivo de reduzir a 
necessidade de matéria prima. n

já em abril, e isto fez com 
que as vendas aumentassem 
imediatamente. Em 2021, 
espera-se que o mercado 
chinês retroceda de seu ponto 
máximo, mas outros países 
do mundo experimentarão 
um forte crescimento após as 
quedas deste ano.

“O mercado global, excluindo 
a China, caiu mais de 20% em 
2020, e um nível visto pela 
última vez em 2016. Neste 
contexto, a recessão poderia ter 
sido muito pior, certamente 
não se comparou com a crise 
financeira de 2008-2009”, 
afirmou Chris Sleight, diretor 
geral da consultoria Off-
Highway Research. n

Quatro cidades 
aderem a declaração 
de Construção Limpa

Mercado global deve 
se recuperar em 2021

crescerão em 2021, de acordo 
com a consultoria especializada 
em análises do mercado, Off-
Highway Research (OHR). 
Embora a base de comparação 
seja o desempenho já 
sabidamente negativo de 2020, 
devido à pandemia, espera-se 
uma forte recuperação graças 
aos planos de gastos públicos 
de vários países.

Segundo a OHR, o único 
mercado importante de 
equipamentos que cresceu 
em 2020 foi a China. Ali, o 
governo se apressou a pôr em 
marcha um plano de estímulos 

Ano que vem, as vendas 
mundiais devem ficar no nível 
de 2017.

As vendas mundiais de 
equipamentos de construção 

VENDAS MUNDIAIS (EXCLUINDO A CHINA) (UNIDADES)

900,000 

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

n Vendas históricas   n Prognóstico revisado

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Fonte: Off-Highway Research
Vendas de 2021 retornariam 
ao nível de 2017.



NOTÍCIAS

7Dezembro de 2020 Construção Latino-Americana

Uruguai planeja saneamento

A China continua abrindo 
caminho no mercado regional. 
Agora, foi através da vitória 
numa licitação internacional  
de rodovia no Chile.

A China Railway 
Construction Corporation 
apresentou a melhor oferta 
para a reforma da Ruta 
5 Sur, n trecho entre as 
cidades de Talca e Chillán, 
com investimento de US$ 
804 milhões. Esta proposta 
econômica foi a mais atrativa 
para o governo entre todas as 
recebidas numa concorrência 
que também contou com a 
Sacyr Concesiones Chile e o 
consórcio CINTRA-Intervial.

O ministro de Obras Públicas 
do Chile, Alfredo Moreno, 
destacou que “isto é muito 

China Railway 
avança no Chile

Obras de saneamento que 
podem gerar investimentos de 
entre US$ 30 milhões e US$ 
50 milhões estão nos planos de 
licitação pública no Uruguai 
para o ano que vem.

O serviço de saneamento da 
empresa pública OSE atende 
hoje 47% da população urbana 
do interior do país, e hoje 
o Uruguai analisa diferentes 
opções para aumentar a 
cobertura, além de estudar a 
instalação da primeira planta 
de tratamento de água residual 

importante, porque é um 
trecho muito relevante da 
Ruta 5, são US$ 800 milhões 
de investimento, tem um 
tráfego muito grande. Temos 
que lembrar que estamos em 
uma época muito especial de 
crise econômica, com grandes 
quedas no tráfego”.

O projeto considera uma 
interconexão à cidade de  
Talca com 60 km de extensão, 
uma nova ponte sobre o rio 
Maule, terceira faixa na zona 
entre San Carlos e Chillán, 
com melhores medidas de 
segurança para os motoristas  
e para as comunidades  
vizinhas à rodovia.

A concessão deverá gerar em 
média 350 vagas de trabalho 
por mês nas obras. n

do país, de acordo com 
informação da Presidência 
nacional.

Raúl Montero, presidente 
da OSE, disse que “estamos 
estabelecendo os critérios de 
densidade mínima e impacto 

Projeto teria custo aproximado 
de US$ 800 milhões. 

ambiental para tocar as obras 
de saneamento, assim como a 
forma de financiamento mais 
efetiva para a empresa”.

A OSE publicou na Agência 
Reguladora de Compras 
Estatais um chamado a 
manifestações de interesse 
para empresas privadas, a fim 
de selecionar a solução mais 
conveniente para a gestão 
integral dos resíduos gerados 
pelo sistema, incluindo a 

planta potabilizadora de  
Aguas Corrientes. As propostas 
devem incluir considerações 
técnicas, econômicas, 
ambientais e sociais. nRaúl Montero, titular da OSE.

RANKING A revista 
Construction Europe  
publicou uma nova edição  
de sua lista com as  
maiores empresas 
construtoras europeias, 
o CE100, que registrou 
faturamentos de 480 
bilhões de euros para  
o ano de 2019. 
As 10 maiores empresas 
listadas foram:
n  Vinci (França), com 

receitas de mais de  
€48,7 bilhões.

n  ACS (España), com 
receitas de €39 bilhões.

n  Bouygues (Francia), com 
receitas de €38 bilhões.

n  Hochtief (Alemania),  
com receitas de  
€25,9 bilhões.

n  Eiffage (Francia), com 
receitas de pouco menos 
de €18,7 bilhões.

n  Skanska (Suecia), com 
receitas de mais de 
€16,3 bilhões.

n  Strabag (Austria), com 
receitas de cerca de 
€15,7 bilhões.

n  TechnipFMC (Reino 
Unido), com receitas  
de pouco menos de  
€12 bilhões.

n  Saipem (Italia), com 
receitas de quase  
€9,1 bilhões.

n  Balfour Beatty (Reino 
Unido), com receitas  
de €8,30 bilhões.

A lista completa do  
CE100 está disponível  
em www.khl.com.

 INTERNACIONAL

EUROPA O organismo 
europeu da construção, 
Euroconstruct, informou que 
o mercado do continente se 
contrairá 7,8% este ano, 
e não se recuperará por 
completo antes de 2023, 
com crescimento previsto de 
4,1% em 2021, 3,4% em 
2022 e de 2,4% em 2023. 

A previsão para este ano 
é melhor agora do que era 
na estimativa anterior. Em 
junho, havia sido divulgada 
uma previsão de queda 
de 11,5%, e em agosto a 
queda prevista era de 9,1%. 
Espera-se que a produção 
total da construção no 
continente fique em 1,73 
trilhão de euros em 2023,  
o que superará em 28 
bilhões de euros o ponto 
mais alto de 2019. 

Os números gerais, 
publicados durante a 
conferência anual da 
Euroconstruct no final 
de novembro, ocultam 
diferenças significativas 
entre países, que vão de um 
crescimento modesto na 
Finlândia a um estancamento 
em Portugal e Noruega até 
uma forte queda de 20%  
no Reino Unido.

 INTERNACIONAL
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comercial adicional e informes 
de projetos de construção, 
entre outros temas importantes 
para proprietários de empresas 
de construção da América do 
Norte e o setor de construção 
em geral.

O site terá uma equipe de 
jornalistas dedicada a publicar 
material exclusivo, dirigido 
por Jenny Lescohier, editora, 
e Riley Simpson, editora 
associada.

“Nossa associação com 
a KHL oferece mais uma 
forma criativa para que os 
expositores mostrem seus 
produtos, conhecimentos e 
experiência aos compradores 
de equipamentos, através 
de conteúdo e publicidade”, 
disse Nicole Hallada, vice-
presidente sênior de exposições 

e marketing da AEM. “Ao 
mesmo tempo, nos enfocamos 
em dar aos compradores de 
equipamentos a informação 
de que precisam para tomar as 
melhores decisões quando se 
trata de comprar equipamentos 
e navegar pelo ambiente atual 
da construção”, acrescentou.

Por sua vez, Trevor Pease, 
diretor de operações da KHL 
Americas, disse que “o KHL 
Group está encantado em se 
associar com a AEM neste 
empreendimento. Contamos 
com décadas de experiência 
na produção de material 
editorial confiável, valorizado 
pela indústria de construção 
em todo o mundo. Com este 
programa, proporcionaremos 
pessoal editorial, com sede nos 
EUA, que se concentrará na 
criação de material para ajudar 
as empreiteiras no desafiador 
cenário atual da construção, 
e trará para os fornecedores 
uma nova forma de marketing 
junto aos construtores”.

Todo o material será de 
interesse para o público  
latino-americano. n

AEM e KHL se associam 
em serviço de notícias

XCMG O banco da XCMG 
no Brasil anunciou uma 
operação para venda de 50 
escavadeiras da marca para 
uma locadora do Rio de 
Janeiro.

O financiamento de 
50 unidades do modelo 
XE215BR teve o valor de  
R$ 19 milhões.

As máquinas serão 
entregues até o fim do ano 
para a Zocar Rio Caminhões, 
que é especializada em 
locação de equipamentos 
e veículos pesados. A 
fabricação se dá em Pouso 
Alegre, Minas Gerais, na 
instalação fabril da XCMG.

O banco da marca chinesa 
de máquinas foi inaugurado 
no Brasil em julho, com 
capital de R$ 100 milhões. 
Seu objetivo é apoiar a venda 
de equipamentos XCMG, 
além de oferecer produtos 
financeiros para outras 
empresas chinesas que 
tenham operação no país.

Para este primeiro ano  
de operação, o Banco XCMG 
tem o objetivo de formar uma 
carteira de financiamentos 
comprometidos no valor  
de R$ 55 milhões.

 EM DESTAQUE

Husqvarna compra      a Blastrac
A divisão de construção do 
Grupo Hurqvarna vai adquirir 
a Blastrac, um dos maiores 
fabricantes de máquinas de 
preparação de superfícies do 
mundo. O valor da transação 
não foi revelado.

A Blastrac, que tem sede em 
Oklahoma City nos Estados 
Unidos, produz equipamentos 
para escarificação, 

esmerilhamento, granulação, 
polimento e recolhimento 
de pó, e tem vendas anuais 
calculadas em € 59 milhões.

“A aquisição da Blastrac 
fortalece e complementa nossas 
ambições de crescimento 
orgânico, já que nos 
expandimos para soluções 
complementares de preparação 
de superfícies”, disse Henric 

Andersson, presidente e diretor 
executivo do grupo sueco 
Husqvarna. “Isto nos permite 
dar aos clientes uma linha 
completa de soluções para 
qualquer tarefa de preparação 
de superfícies”, acrescentou.

As duas empresas afirmam 
que a transação deverá estar 
completa ainda este ano.

Karin Falk, presidente da 

de construção notícias do 
setor e informações detalhadas 
que se concentram em 
equipamentos, tecnologias de 
construção e gestão de frotas.

A iniciativa também 
contará com um novo canal 
de marketing para que os 
provedores de máquinas e 
serviços cheguem ao público 
da feira CONEXPO-CON/
AGG, que é o evento de 
construção de maior dimensão 
na América do Norte, 
realizado a cada três anos em 
Las Vegas, EUA.

A partir de janeiro de 2021, 
o site da CONEXPO-CON/
AGG e seu boletim semanal 
365 agregarão novo conteúdo 
exclusivo, incluindo o anúncio 
de novos produtos, informes 
de produtos, assessoramento 

O KHL Group e 
a Associação de 
Fabricantes de 

Equipamentos (AEM) estão 
se associando para criar um 
serviço de notícias editoriais 
online no site da CONEXPO-
CON/AGG. O site 
proporcionará aos usuários e 
compradores de equipamentos 

O acordo começa a partir de janeiro. 
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Husqvarna compra      a Blastrac

A Wacker Neuson 
anunciou novos 
acordos de 

Distribuição Master no Brasil, 
Chile e Peru.

“Durante uma transição 
estratégica cuidadosamente 
planejada, a Wacker Neuson 
migrará as atividades 
comerciais para todas as linhas 
de produto ao Grupo OVD 
no Brasil, Grupo Emin no 
Chile e no Peru à Unimaq 
e Almacenes Santa Clara, 
a partir de 1 de janeiro de 
2021”, disse a empresa em 
comunicado.

Segundo a marca alemã, se 
iniciará um grande programa 
de capacitação destas empresas 
e se manterá pessoal chave no 
lugar de maneira indefinida, 
tudo isto com o propósito 
de garantir “uma transição 
fluida e transmitir os pilares 
tradicionais de serviço, 
experiência e confiança a estes 
novos sócios”. Nas próximas 
semanas, a gerência local da 

Wacker Neuson  
se reorganiza  
na América do Sul

Wacker Neuson apresentará 
sua base de clientes aos sócios 
comerciais para começar a 
construir relações comerciais 
sólidas.

“A Wacker Neuson trabalha 
nos mercados de construção 
e locação na América do Sul 
desde 1976”, disse Alexander 
Greschner, CSO do Gripo 
Wacker Neuson. “Dar 
soluções aos nossos clientes 

que enfocam a qualidade, 
confiabilidade e suporte  
pós-venda na América do Sul 
permitiu à Wacker Neuson  
se estabelecer como um  
dos líderes do mercado na 
região. Também prepara o 
cenário para a próxima fase  
da companhia, à medida em 
que continuamos entregando 
estes valores através dos  
sócios locais”. n

BENTLEY SYSTEMS  
A Bentley Systems, empresa 
de software de engenharia 
de infraestrutura, anunciou 
o estabelecimento da 
Bentley iTwin Ventures, para 
investir em companhias 
de tecnologia promissoras 
que abordem soluções 
digitais de infraestrutura 
para rodovias, ferrovias, 
hidrovias, pontes, serviços 
públicos, instalações 
industriais e outros ativos 
de infraestrutura.

A Bentley iTwin Ventures 
é um fundo de capital de 
risco corporativo de US$ 
100 milhões, que fomenta 
a inovação mediante o 
coinvestimento em novas 
empresas emergentes que 
sejam estrategicamente 
relevantes para o objetivo 
da Bentley Systems de 
promover a digitalização  
da infraestrutura.

O fundo investirá em 
empresas em etapa inicial 
e média, que demonstrem 
capacidade de desenvolver 
aplicativos e soluções que 
aproveitem e ampliem 
as oportunidades digitais 
em infraestrutura. 
Haverá preferência por 
aqueles projetos que se 
aproveitem da plataforma 
iTwin da Bentley e os kits 
de ferramenta de código 
aberto.

A iniciativa representa um 
bom exemplo de como as 
empresas modernas podem 
contribuir para criar novas 
formas de financiamento 
e colaboração, sempre 
apontando o caminho da 
digitalização como meio 
para materialização de 
projetos.

O modelo é perfeitamente 
replicável em regiões em 
desenvolvimento.

 EM DESTAQUE

Divisão de Construção da 
Husqvarna, disse que “o 
negócio da Blastrac encaixa 

bem na nossa estratégia de 
crescimento, e nos permitirá 
expandir nossa base de clientes. 

Além disso, a equipe da 
Blastrac vai trazer uma ampla 
experiência em produtos e 
mercados com estas soluções 
complementares”. 

A Husqvarna é uma das 
empresas mais antigas do 
mundo, fundada em 1689. n

Marca deixa a operação  
comercial a seus distribuidores  
no Brasil, Chile e Peru.

A Blastrac produz equipamentos 
para preparação de superfícies.
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Liebherr cruza o rio Cauca

TADANO A Tadano lançou 
um novo guindaste Demag, 
o todo terreno de sete eixos 
AC 450-7.

A companhia queria 
oferecer um equipamento 
compacto, porém mais 
potente que os guindastes 
de seis eixos existentes. Em 
quanto às dimensões, o AC 
450-7 cumpre esse critério 
com comprimento veiculo 
de 15,99 metros, uma 
base estabilizadora de 8,45 
metros e comprimento total 
de 17,62 metros. “Em outras 
palavras, não demanda 
mais espaço no lugar de 
trabalho que um guindaste 
de seis eixos, mas oferece 
uma capacidade de elevação 
significativamente superior”, 
comenta Michael Klein, 
responsável de marketing  
do produto.

Apesar das dimensões 
praticamente idênticas, 
segundo a empresa, o 
novo AC 450-7 conta 
com características 
de desempenho 
consideravelmente superiores 
em comparação com o 
guindaste de seis eixos. 
O guindaste tem lança 
principal de 80 metros, 
com capacidade de 
elevação máxima de até 
19,5 toneladas. Graças 
ao comprimento da lança 
principal, o comprimento 
máximo do sistema do 
guindaste é de 132 metros. 
A Tadano pretende ser a 
número 1 em guindastes.

 EM DESTAQUE

Os equipamentos de construção 
não enfrentam desafios apenas 
durante sua operação. Algumas 
vezes, inclusive chegar ao lugar 
da obra pode ser um desafio.

Uma experiência desse estilo 
foi a que teve a Movitram 

Grúas, na Colômbia, em sua 
participação da construção da 
Rodovia Pacífico 2, projeto que 
atravessa a área montanhosa 
do país.

O acesso mais simples possível 
era uma ponte já deteriorada 
que não suportaria o peso 
operativo de 72 toneladas do 
guindaste LTM 1220-5.2 da 
Liebherr. Enrique Parra Ibagón, 
diretor da Movitram Grúas 
S.A.S, em conjunto com sua 
equipe, analisaram todas as 
opções. Finalmente decidiram 
que para que o guindaste 
pudesse chegar ao lugar, deveria 
recorrer uma distancia de oito 
quilômetros em uma barcaça 
no rio Cauca. Para a operação, 

foi necessário realizar diversos 
cálculos, além de tomar 
medidas de segurança e contar 
com várias aprovações.

“No início foi um grande 
desafio levar o guindaste ao rio. 
Não havia nenhuma rodovia, 
pelo que tivemos fazer vários 
ajustes em terreno”, explicou 
Parra. Também foi importante 
para o projeto encontrar o 
momento correto, considerando 
as fortes correntes, inundações e 
marés baixas. “Um nivelamento 
exato e uma excelente segurança 
de carga eram essenciais. Nunca 
houve operações comparáveis, 
foi um projeto extraordinário”, 
agregou o representante da 
marca na Colômbia. n

A Mammoet anunciou 
um guindaste de 
elevação super 

pesada de 6 mil toneladas de 
capacidade.

A especialista internacional 
em transporte e elevação de 
cargas pesadas com sede nos 
Países Baixos afirmou que 
seu modelo SK6.000 será 
usado para levantar módulos 
para montagem de projetos 
embarcações petroleiras FPSO 
(floating production storage 
and offloading), que segundo 
a empresa estão se tornando 
cada vez maiores e mais 

pesados. A unidade poderá, 
por exemplo, içar uma torre 
de combustão de 1,5 mil 
toneladas e 150 metros de 
altura em uma só operação.

A Mammoet disse que 
a SK6.000 permitirá a 
empreiteiras especializadas 
construir em dimensões 
jamais vistas, com módulos 
levantados diretamente sobre 
o casco das embarcações, sem 
precisar rotacioná-los em terra 
ou a bordo.

O novo guindaste tem o 
mesmo desenho do SK350 de 
5 mil toneladas de capacidade, 

e do SK190, modelo menor. 
Embora possa ser montado 
em anel completo, a área de 
instalação requerida pode ser 
reduzida em 45%, bastando 
para isso usar apenas um 
segmento de pista. Isto se deve 
a que o lastro de contrapeso 
está localizado no centro do 
anel, e não na parte traseira ou 
oposta do anel de giro.

O alcance máximo é de 144 
metros, enquanto a pressão 
sobre o solo foi projetada para 
permanecer baixa.

Este novo “mamute” faz jus 
ao nome da fabricante. n

6 mil toneladas

Máquina pode içar uma torre de 
combustão de 1,5 mil toneladas e 150 

metros de altura em uma só peça.

Modelo LTM 1220-5.2 percorreu 
oito quilômetros em barcaça.



  MERCADO

11Dezembro de 2020 Construção Latino-Americana

1 milhão de horas da 944K 
híbrida da John Deere
A John Deere anunciou 

que sua carregadeira 
híbrida modelo 944K, 

lançada em 2015 e uma das 
primeiras máquinas de potência 
alternativa de produção, chegou 
a um milhão de horas de 
funcionamento em campo.

A híbrida 944K conta 
com um motor diesel Deere 
Powertech Tier4 final de 
536 cavalos, 13,5 litros e seis 
cilindros, modelo PSS6135.  
O motor movimenta os 
geradores. Os motores de cada 
roda voltam a converter a 
energia elétrica em mecânica 
para movimentar as rodas.

Além de sua capacidade de 
economia de combustível, 
a híbrida 944K também 

incorpora outras características 
projetadas para entregar 
um desempenho confiável, 
especialmente em pedreiras  
ou aplicações de carga pesada. 
Os mais notáveis são os 
geradores de corrente alternada 
e motores sem escovas, as 
resistências de freio geradas por 
água e a eletrônica de potência 
de estado sólido.

O sistema de transmissão 
elétrica da 944K reduz os 
custos operacionais do cliente, 
em comparação com os trens de 
transmissão convencionais, ao 
eliminar o conversor de par e as 
reconstruções da transmissão  
na metade de sua vida útil.

Para respaldar essa afirmação, 
a Deere cita Cornejo & 

Sons (Summit Materials), 
onde a 944K substituiu uma 
carregadeira maior de sua 
categoria. “A 944K cumpre 
com nossos requisitos de 
produção, assim como nosso 
equipamento anterior, e a um 

Marca histórica para a John Deere.

custo menor”, disse a empresa. 
“A outra máquina queima cerca 
de 24 galões de combustível 
por hora, enquanto a 944K 
híbrida queima cerca de 9 
galões por hora ao realizar  
o mesmo trabalho”. n
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P ara ninguém deverá ser novidade 
que no Brasil as tendências 
costumam ser algo diferentes do 

que as do restante do mundo. Em um ano 
marcado por impactos econômicos quase 
sísmicos devido a um evento sanitário 
para o qual ninguém estava preparado, 
a construção brasileira vive seu melhor 
momento desde sua profunda recessão dos 
anos 2014-2016. 

Uma vez mais o país representa uma 
exceção a algo que dá a tônica ao mundo. E 
eis que, pela primeira vez em muitos anos, 
o mercado imobiliário é um dos que lidera 
o dinamismo econômico da recuperação 
do país. 

De forma que as maiores cidades do país 
se tornaram um símile real do famoso jogo 
Banco Imobiliário, em que a atividade 
de construção acontece por meio de 
incorporações de terrenos para edificação de 
residências, prédios comerciais e shoppings. 
As estatísticas da construção imobiliária 
foram todas positivas no país ao longo de 
2020. 

O presidente da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC), José 

Banco Imobiliário
janeiro e outubro. Este número representa 
48,8% de crescimento nos empréstimos na 
comparação com janeiro-outubro de 2019. 

Tomando estes números isoladamente, a 
impressão é de que o Brasil contornou a 
crise da pandemia. Embora, obviamente, 
haja muitos outros desafios a se considerar 
na equaçã.

INTERPRETAÇÃO 
Onde está a magia? Nos preços 
macroeconômicos.

Quem vive e faz negócio no Brasil 
sabe que desde quando o país conseguiu 
controlar a crise da hiperinflação com o 
Plano Real em 1994, criando a moeda que 
até hoje usamos, a taxa de juros nunca foi 

Carlos Martins, disse recentemente que o 
mercado imobiliário do Brasil crescerá este 
ano entre 5% e 10% em comparação com 
2019. “Vamos crescer, provavelmente, a 
dois dígitos em relação com o ano passado”, 
afirmou.

Segundo a Abrainc, associação que reúne 
as incorporadoras imobiliárias, entre janeiro 
e outubro deste ano foram financiados 
pelo sistema financeiro habitacional um 
total de 324.600 imóveis, representando 
crescimento de 36,8% em comparação com 
o mesmo período de 2019. 

Em termos financeiros, a entidade afirma 
que o volume de recursos contratados via 
crédito para a construção e aquisição de 
imóveis foi de R$ 92,67 bilhões entre 

Como no tradicional jogo 

infantil, a construção vive 

seu melhor momento em 

anos graças ao mercado 

imobiliário. Reportagem 

de Fausto Oliveira.

O setor imobiliário é o principal mobilizador 
da atividade de construção no Brasil este ano. 
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>

tão baixa. No momento em que se escreve 
esta reportagem, a taxa básica Selic é de 2%.  

Nos vinte anos deste século, a taxa básica 
estabelecida pelo Banco Central esteve 
acima dos 10% na maior parte do tempo, 
e por várias vezes chegou a ficar acima de 
20%. 

Isto concentrou capital em atividades 
financeiras, diminuindo o investimento 
privado em atividades produtivas por longos 
períodos. Em consequência, por muitos 
anos a demanda se viu reprimida, seja pelo 
fato do crescimento quase vegetativo em 
razão deste cenário, ou pelo próprio custo 
de crédito que rebaixou o nível geral de 
consumo da sociedade. 

Quando veio a grande crise de 2014-
2016, a recessão foi tão profunda que abriu 
espaço para o Banco Central começar a 
baixar os juros de forma inédita. Bastaria 
dizer que a inflação vem abaixo da meta 
estabelecida pelo Banco Central há mais de 
um ano. Por fim, em 2020, a taxa encontra 
um patamar semelhante à média mundial, 
e o ‘casamento’ da oferta com a demanda 
pôde enfim se celebrar. 

É claro, há outra parte da história 
que se refere à decisão de grande parte 
das autoridades locais de considerar a 
construção como atividade essencial e não 
paralisá-la. Um terceiro fator foi a decisão 

do Congresso Nacional de aumentar o 
valor do auxílio emergencial do governo 
federal para os mais necessitados durante a 
pandemia. Enquanto o Executivo propunha 
pouco mais de R$ 200 por mês por pessoa, 
o Congresso triplicou o valor para R$ 600 
per capita pagos mensalmente a 66 milhões 
de pessoas, evitando um colapso social e 
econômico.   

E é exatamente porque não há magia 
na gestão da economia que as incertezas 
continuam rodeando o país. O Brasil 
chegará ao final de 2020 com um déficit 
orçamentário próximo do nível de R$ 1 
trilhão. Praticamente todo o volume de 
recursos projetados para economizar na 

Previdência em dez anos com a reforma 
aprovada em 2019 foi consumido pelo 
auxílio em um ano. A hipótese de uma 
segunda onda de covid-19 no país (que 
já contabiliza 170 mil mortos até o 
fechamento desta matéria) ameaça exigir 
ainda maiores gastos sociais. 

COM CAUTELA 
É por isso que o otimismo provocado pelo 
bom momento em alguns setores deve 
ser posto em perspectiva. Muitos outros 
setores sofreram muito ao longo do ano, 
e em consequência o desemprego está em 
sua máxima histórica de 14,6%. O total de 
pessoas ocupadas no Brasil ao final de 2020 
é de 82,5 milhões, o que representa 47,1% 
da população economicamente ativa. 

De acordo com as pesquisas divulgadas 
pelo IBGE, a taxa de ocupados compreende 
contratos formais e outras modalidades. 
Considerando este número mais amplo, 
significa que mais da metade da população 
em idade de trabalhar está sem trabalho. 

De maneira que, embora certos setores 
tenham visto crescimento durante o atípico 
ano de 2020, esta não é regra geral para 
a economia brasileira. O PIB do país 
deverá fechar o ano com forte queda, cujas 
estimativas variam entre -6% e -10%. 

ENDIVIDAMENTO
Por tudo isso, o debate sobre 2021 já está 
aberto. Dois grandes campos de ideias estão 
se enfrentando nos jornais diariamente. 

O Banco Central construiu este momento com 
taxas básicas de juros historicamente baixas.  

Dentro do panorama da construção 
imobiliária, o Minha Casa Minha Vida 
continua sendo importante. 



PAÍS EM FOCO: BRASIL

14 Construção Latino-Americana Dezembro de 2020

privatizações de empresas e ativos públicos. 
Por outro lado, há um crescente grupo de 

economistas e formadores de opinião que 
defende ampliar de maneira consequente 
os gastos fiscais. Eles afirmam que são os 
estímulos dos governos que estão reativando 
as economias ao redor do mundo. Além 
disso, apontam os perigosos números do 
mercado de trabalho como um fator de 
desestabilização. Por isso advogam que os 
gastos públicos não se limitem a manter 
uma renda mínima para as famílias pobres 
durante o problema sanitário, mas que um 
grande problema de investimentos públicos 
promova a recuperação da atividade privada. 

Menos Estado para estimular mais 
atividade de mercado, ou mais Estado 
porque a atividade de mercado não é 
suficiente? Esta é uma pergunta clássica 
do debate entre teóricos da economia. 
Mas neste momento, a pergunta precisa 
de uma resposta com maios urgência, 
dado que o Brasil está às portas de 2021 
sem nem sequer conseguir aprovar sua lei 
orçamentária para o ano. 

No centro desta disjuntiva está algo de 
essencial importância para muitos leitores 
da Construção Latino-Americana: ambos 
os lados sentem que apenas o investimento 
massivo em infraestrutura poderá mover as 
forças de mercado no rumo da reativação 
positiva da economia, com geração de 
trabalho e renda na quantidade necessária. 
A questão é como. 

Até agora, o governo federal vinha 
propondo todo seu investimento em 
infraestrutura mediante o convite aos 
agentes privados. Mas passada a primeira 
metade do governo de Jair Bolsonaro, 
muitos poucas das concessões de 
infraestrutura prometidas viram a luz do 

dia. Da parte que conseguiu se realizar, a 
maioria é de gestão de ativos já construídos, 
com agendas limitadas de investimento. 

Para aumentar o interesse nas concessões, 
o governo tinha como objetivo fixar as 
bases da confiança do investidor estrangeiro 
com as reformas que supostamente viriam 
reduzir os déficits fiscais. Agora, isto 
está desfeito pelo endividamento recorde 
provocado pela pandemia. 

A partir deste diagnóstico, ganha 
espaço a visão alternativa, que recomenda 
aproveitar o endividamento atual para 
gerir os déficits de maneira produtiva, 
criando frentes de investimento público 
em infraestrutura, para que a consequente 
ativação da economia gere renda e impostos 
suficientes para reduzir os déficits fiscais e 
o desemprego. 

Seja qual for a resposta, fica demonstrado 
que a sustentabilidade da recuperação 
econômica do Brasil passa pela construção, 
mas claramente não apenas por seu setor 
imobiliário. 

Resta saber que fôlego terá o investimento 
em infraestrutura pesada a partir de agora no 
país. n

PROBLEMAS COM 
A CHINA
No comércio internacional, o Brasil está 
há vários anos dependente das compras 
da China. O gigante asiático importa do 
Brasil basicamente produtos agrícolas 
e minerais, sendo com isto o nosso 
principal parceiro comercial.

Com a atual situação do país, a 
prudência recomendaria trabalhar bem 
esta relação, porém, não é o que vem 
acontecendo. Ao invés disso, focos de 
tensão surgem a todo momento. Um 
dos filhos do presidente, o deputado 
Eduardo Bolsonaro, já fez repetidas 
provocações contra a China pelas redes 
sociais. Entre elas, disse que o sistema 
chinês de 5G seria uma ameaça de 
espionagem ao Brasil. 

A resposta da Embaixada da China 
no Brasil não demorou e veio forte. Em 
uma carta publicada nas redes sociais, 
a Embaixada afirmou que as declarações 
foram “totalmente inaceitáveis, e 
manifestamos forte insatisfação e 
severo repúdio a este comportamento”. 

Para surpresa de muitos, o Ministério 
das Relações Exteriores respondeu a 
carta da China acusando o país por ter 
se manifestado no ambiente das redes 
sociais. 

O caso pode ter feito a relação entre 
Brasil e China retroceder alguns passos, 
o que poderia se converter em um 

sério problema para os 
setores econômicos que 
hoje são os principais 
do país: a agropecuária  
e a mineração.  

Eduardo Bolsonaro 
intervém sobre  
a relação Brasil-China.

O Brasil vê com preocupação a crescente 
taxa de desemprego. Há dúvidas sobre  

a consistência da recuperação.  

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 
tem em suas mãos o programa de concessões 
de infraestrutura. 

Um deles é favorável à gestão do Ministério  
da Economia, que defende restringir os  
gastos fiscais tão logo seja possível. O 
Ministério quer retomar a agenda de 
reformas que reduzem o tamanho 
da economia pública, inclusive com 
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Mercado 
promissor 

Omercado de equipamentos para 
construção mostrou sua força 
em 2020. No início do ano, a 

expectativa de novos investimentos na área 
imobiliária e na infraestrutura elevou a 
confiança e o ânimo da cadeia produtiva para 
a continuidade do crescimento. Entretanto, 
a pandemia do novo coronavírus alcançou 
o mundo, trazendo quedas bruscas da 
economia global. No Brasil não foi diferente. 
Nosso segmento também começou a prever, 
em abril, resultados negativos.

RÁPIDA REAÇÃO 
Contudo, após o primeiro impacto, o setor 
manteve o ritmo de vendas. Desse modo, o 
Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de 
Equipamentos para Construção projeta 
um crescimento de 14%, com 30,8 
mil unidades comercializadas neste 
ano contra 26,9 mil unidades no 
ano anterior. Para a área de linha 
amarela, a estimativa de alta é de 
22% ante 2019, chegando a 19,6 
mil unidades vendidas.

Esse resultado positivo decorre, 
principalmente, da 
continuidade das obras 
mesmo em meio 
à pandemia e da 
oferta de crédito e 
outras modalidades 
financeiras por 
bancos, sejam os das 

montadoras, de varejo, de investimento e 
de fomento. Além disso, as vendas desses 
equipamentos continuam pulverizadas para 
além da construção, como a locação, o 
agronegócio, mineração e indústria. Neste 
ano, especificamente, o Estudo de Mercado 
da Sobratema mostra o crescimento da 
comercialização para a locação, que ficou 
com um percentual médio de 27%, ante 
24% para o agro e 24% para a construção.

Certamente, o crescimento pelo terceiro 
ano consecutivo reforça a recuperação 
do setor. Mas é importante pontuar que, 
durante esse período, a falta de equipamentos 
e os prazos elevados para a entrega das 
unidades trouxeram impacto aos usuários. 

Isso porque os compradores têm janelas 
de oportunidade de negócio 

e, para atender os prazos, é 
necessária a disponibilidade do 
equipamento. E essa realidade 
foi percebida por todos.

OLHOS EM 2021
Para o próximo ano, sem 

dúvida, o nível produtivo deve se normalizar 
e a entrega de máquinas deve se regularizar. 
Assim, todo o setor terá a oportunidade de 
contar com os três fatores imprescindíveis 
para o usuário, que é a disponibilidade de 
crédito e de equipamentos, e a carteira de 
obras. 

Nesse cenário, a estimativa do Estudo 
de Mercado para 2021 é de elevação 
na comercialização de máquinas para 
construção na ordem de 25%. Para a 
linha amarela, o aumento deve ficar em 
torno de 20%. A perspectiva do quarto 
crescimento consecutivo nas vendas do 
setor está alinhada com as expectativas de 
construtoras e locadoras que estão otimistas 
para o próximo ano, tanto para a economia 
brasileira como para o setor da construção e 
para a expansão das empresas. O percentual 
identificado pela Sobratema foi de 67%, 
70% e 86%, respectivamente.

A manutenção desse ritmo de crescimento 
vai passar, necessariamente, por novas 
demandas cada vez mais estabelecidas, como 
o suporte ao produto de forma customizada, 
a demanda por financiamentos especiais e, 
sobretudo, a sustentabilidade ambiental dos 
produtos. 

No entanto, nossa indústria está preparada 
para atender as obras e as demandas em 2021. 
É um mercado importante para a geração de 
empregos, de renda e de benefícios sociais, 
contribuindo para o desenvolvimento do 
país e das pessoas.   n

Expectativa de 

investimentos traz 

otimismo para o ano 

que vem. Escrito por  

Eurimilson Daniel.

Eurimilson Daniel é 
vice-presidente 

da Sobratema 
– Associação 
Brasileira de 
Tecnologia para 
Construção  
e Mineração.
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A rápida industrialización, 
industrialização, o 
desenvolvimento de infraestrutura 

e o contínuo crescimento da população 
se encontram entre os principais fatores 
que movimentam o consumo mundial de 
energia. 

Isto, em um contexto de pandemia, em 
que a necessidade de respaldos de energia 
se tornou mais evidentes do que nunca, 
pode explicar em parte que o tamanho 
do mercado mundial de geradores a diesel 
possa chegar a ser de US$ 30 bilhões em 
2027. 

MERCADO
Segundo Rafael Souza, gerente de 
marketing da Perkins para América Latina, 
a região tem ainda um longo caminho a 
percorrer em termos de disponibilidade de 
energia elétrica. “Continua havendo uma 
necessidade significativa de soluções de 
energia distribuída, de energia estacionária, 
especialmente por geradores movidos a 
diesel. Como uma das regiões mais desiguais 
do mundo, com uma configuração de 
rede muito heterogênea 

e uma matriz diferente 
em cada lugar, os clientes 
geralmente precisam encontrar 
soluções criativas e flexíveis para suas 
necessidades de energia elétrica”, diz. 

A tendência ficou ainda mais evidente 
com a pandemia. Enquanto a geração 
primária se reduziu nos países em que a 
termoeletricidade é a fonte primária, “ao 
mesmo tempo, houve forte aumento na 
energia distribuída, especialmente devido 
à criação de hospitais de campanha para os 
esforços contra a covid-19”, diz o executivo. 

Além disso, o crescimento do setor 
agrícola (especialmente no Brasil, onde 
houve menores restrições para controlar a 
pandemia) levou a um aumento nas vendas 
dos grupos geradores. “Vimos um aumento 
nas vendas em granjas de toda a região 

para fazer funcionar a 
infraestrutura, as bombas de 

irrigação e a fim de garantir a conversação 
de alimentos e solos”, afirma Souza.

Por sua vez, Bruno Sá, diretor comercial 
da Pramac para a América Latina, diz 
que “experimentamos dois momentos 
diferentes nos mercados latino-americanos, 
o primeiro foi de abril a junho quando 
houve a paralisação da atividade econômica 
em praticamente todos os países, e o 
segundo com a reabertura dos mercados e 
com o aumento significativo da demanda a 
partir de julho, impondo uma alta pressão 
na capacidade produtiva, de forma que se 
mitigou o impacto negativo dos três meses 
de atividade nula”, explica. 

“Mesmo com estas dificuldades já 
conhecidas, conseguimos aumentar nossa 
cota de mercado no setor industrial com 
os equipamentos Diesel GSW, e no setor 
residencial com os equipamentos da série 
Ga de motorização a gás”, afirma. 

PRAMAC
“Na Pramac, nunca deixamos de 
desenvolver novos produtos, por exemplo, 
no transcurso de 2020 lançamos duas novas 
linhas de geradores a diesel, a série GDW 
e a série GPW, sendo a primeira destinada 
às aplicações estacionárias de reserva e a 

segunda destinada às aplicações móveis”, 
diz Bruno Sá. 
A linha de geradores estacionários 

Novas tecnologias
Mesmo com toda a dificuldade do ano, 

fabricantes de motores e geradores  

não descansaram dos lançamentos.  

Reportagem de Cristián Peters.

“Na Pramac nunca deixamos de desenvolver 
novos produtos”, destaca Bruno Sá. 

A linha GPW, da 
Pramac, corresponde 
a geradores móveis 
e oferece uma 
capacidade de  
entre 9 e 760 kVA.
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EQUIPANDO GERADORES
Quando se fala em grupos geradores, não 
se pode deixar de mencionar o coração 
do equipamento: o motor. E ao falar de 
motores, um nome obrigatório é o da Perkins, 
reconhecido fabricante destes equipamentos, 
muitos dos quais saem de sua fábrica em 
Curitiba.  

Os motores da companhia podem ser 
encontrados em grupos geradores de entre 5 e 2.500 
kVA, e são especialmente projetados para aplicações 
de geração de energia, “não simplesmente adaptados 
de uma aplicação de fora de estrada”, comenta Rafael 
Souza, gerente de marketing da Perkins para América 
Latina. 

Modasa, do Peru; CIGEN, da Colômbia; ECI da Guiana; Palmero da Argentina; 
Emesa do México; Expert Diesel do Panamá; e MD Power, do Brasil, são algumas 
das marcas que usam motores Perkins em seus geradores. “Os motores de 
baixa emissão são projetados para facilitar a operação, estender a vida útil dos 
componentes e reduzir os custos de manutenção. Além disso, operam sempre com 
baixos níveis de ruído e consomem proporcionalmente menos combustível, medido 
em litros por hora por kVA, garantindo que o usuário tenha máximos benefícios ao 
longo da vida útil”, diz Souza. 

A Perkins tem um ambicioso plano para a América Latina em 2021, que é o de 
tornar-se o fornecedor número 1 em motores para este segmento do mercado,  
o que inclui todos os montadores de geradores da região, conclui o executivo.  

GDW está projetada para satisfazer as  
necessidades de qualquer aplicação, desde 
10kVA até 820 kVA, e vem ampliar as 
capacidades da série GSW existente. “A 
Pramac desenhou a nova série GDW para 
que seja confiável, duradoura e escalável, 
a fim de satisfazer as necessidades dos 
profissionais da indústria de hoje”, diz a 
companhia. 

Os primeiros modelos GDW lançados à 
venda cobrem um raio de potência de 10 
a 280 kVA. 

Por sua vez, a linha GPW corresponde a 
geradores móveis e oferece uma capacidade 
de entre 9 e 760 kVA. Esta nova linha está 
dedicada ao setor de locação, ampliando 
assim a carteira de produtos existentes da 
marca, o que inclui a série GRW Rental. 

A primeira fase de produção cobre um 
raio de 9 a 270 kVA. 

“Em ambos os casos, partimos de um 
conceito de produto global, suficientemente 
versátil e configurável que nos permita ser 
competitivos em todos os mercados onde 
operamos, sempre conscientes das novas 
tendências, como a redução do consumo 
e emissões contaminantes, a facilidade 
de manutenção e redução de OPEX, e 
a conectividade entre equipamento e 
usuário”, comenta o executivo da Pramac. 

“Além do segmento diesel, prevemos que 
em 2021 será possível concretizar os vários 
projetos industriais da linha de geradores a 
gás GGW Green Energy”, afirma. 

HIMOINSA
A española Himoinsa também teve 
importantes lançamentos este ano. Um 
deles se relaciona com sua nova linha 
estacionária HS, que, segundo a empresa, 
“reúne todas as características para se tornar 
um dos produtos mais competitivos do 
mercado para aplicações fixas”.

A nova linha está composta por grupos 
geradores de 10 a 50 kVA, a 50Hz e 
60Hz. Trata-se de três diferentes tamanhos 
de carroceria para albergar os diferentes 
modelos segundo sua potência. 

De acordo com a Himoinsa, “o novo 
design perseguiu um claro objetivo: 
desenvolver um produto adaptado às 
necessidades reais da aplicação estacionária, 
mantendo 100% a qualidade do produto 
Himoinsa”, 

A espanhola também anunciou o 
lançamento de um novo grupo gerador. 

Trata-se do modelo HRYW-1275 D5/6, 
de frequência dual, que conta com um 
depósito de 1 mil litros de capacidade 
e uma potência PRP de 1278 e 1305 
kVA, para 50 e 60Hz respectivamente, 
“perfeito para trabalhar continuamente por 
longos períodos de tempo em múltiplas 
aplicações”, afirma a companhia. 

A Himoinsa diz que este grupo gerador 

A popular serie 1100 
multigeracional, aqui 

mostrada em configuração 
Electropak, é fabricada na 

Perkins de Curitiba.

garante custos de operação reduzidos e seu 
consumo de combustível é de 182,2 l/h 
a 75% de carga e de 189,8 l/h a 75% de 
carga (60 Hz), “o que o converte em um 
dos grupos geradores mais competitivos do 
mundo”. 

O baixo consumo de combustível se 
deve à incorporação de um motor Yanmar 
modelo AY40L-ET. Este é o primeiro grupo 

O HRYW1275 é o  
primeiro gerador da Himoinsa  
de linha pesada com motor Yanmar.

>
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gerador da Himoinsa 
de linha pesada com 
motor Yanmar, que foi 
projetado em estreita 
colaboração entre as 
equipes de engenharia de 

ambas as empresas. 

FPT INDUSTRIAL 
A FPT Industrial tem uma ampla linha 
de geradores standby, prime e contínua. 
A companhia destaca que oferece em sua 
nova linha de grupos geradores um produto 
Premium, “posicionado no mercado por 

inovações como o monitoramento e controle 
inteligente de energia, os alternadores de 
alta frequência, a cabine modular acessível 
e de fácil manutenção, além dos motores de 
alto rendimento”.  

Uma das características é seu sistema de 
monitoramento e controle inteligente, que 
permite ao operador escolher o melhor 
modo de funcionamento e controlar os 
parâmetros do gerador, gerindo de maneira 
remota várias unidades, de maneira simples 
e fácil, graças ao design funcional da 
navegação.

“Fabricada com alto padrão de 
qualidade, a cabine insonorizada Premium 
está preparada para as condições de 
funcionamento mais severas, entregando 
um excelente isolamento acústico. Os 
motores têm potência que varia dos 30 
kVA até os 660 kVA para frequências de 50 
Hz, produzindo assim máxima eficiência, 
disponibilidade operacional e menor 
consumo de combustível”. 

A FPT Industrial destaca que, em sua nova 
linha de geradores, oferece um produto 
Premium.

A nova linha HS da Himoinsa está  
composta por geradores de 10 a 50 kVA,  
a 50Hz e 60Hz.
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BATERIA
A Atlas Copco lançou os dois primeiros 
modelos de sua nova linha Zenergize de 
sistemas de armazenamento de energia.  

Os modelos ZBE e ZBP podem 
produzir 15 kVA e 45 kVA de potência, 
respectivamente, e têm capacidade de 
armazenamento de energia de 45 kWh. 

A fabricante diz que as unidades são 
ecologicamente corretas e têm baixo custo 
de propriedade.  

As baterías de íon de lítio das unidades 
podem ser recarregadas em 1,5 hora, 
mediante um gerador convencional ou 
fonte de alimentação da rede convencional. 
Os modelos ZBE e ZBP têm zero emissão 

de CO2 em seu funcionamento, e emitem 
zero ruído. 

Os modelos Zenergize podem funcionar 
por si mesmos ou em combinação com 
geradores para formar uma fonte de energia 
híbrida, o que permite às empresas reduzir 
o consumo de combustível e os custos de 
propriedade. 

Barbara Gregorio, diretora de marketing 
de produtos de energia inovadora e soluções 
digitais da divisão de potência e fluxo da 
Atlas Copco, disse que “o mercado exige 
energias e fontes de energia mais limpas, e 
a eletrificação é uma tendência tecnológica 
crucial para o maquinário industrial. Os 
avanços na tecnologia de baterias de lítio 
significam que agora podemos oferecer 
um produto com a alta confiabilidade que 
nossos clientes esperam de nós”. 

Variadas soluções tecnológicas estão em 
uso para garantir o futuro neste que é 
um dos grandes temas do século 21: a 
disponibilidade de energia. n

A Atlas Copco lançou os dois primeiros 
modelos de sua nova linha Zenergize: 
ZBE e ZBP.

Generac Mobile Products Srl
Part of Generac Power Systems, Inc. - Via Stazione, 3 bis
27030 Villanova d’Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - gmp.srl@generac.com
www.generacmobile.com

Soluções
poderosas e compactas
para trabalhos pesados!
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possíveis erros. 
Neste sentido, destacam-se três novos 

acessórios Cat SMART: uma lâmina de 
arrasto, uma lâmina niveladora e uma 
retroescavadeira, todos projetados 
para aumentar a versatilidade das 
minicarregadeiras, em especial os modelos 
compactos sobre esteira (CTL) e as 
carregadeiras todo terreno da série D3. Os 
sistemas de controle dos novos acessórios 
permitem a adaptação dos controles padrão 
da máquina para que coincidam com as 
necessidades de controle reconhecidas dos 
implementos SMART. 

A máquina principal da série D3 reconhece 
o implemento e desbloqueia telas de 
visualização especiais, que permitem ao 
operador selecionar como se controla a 
lâmina. A seleção do modo de controle do 
implemento altera as funções padrão do 
joystick e permite que o joystick esquerdo 
controle o deslocamento, enquanto o direito 
opera as funções da lâmina. 

Os novos implementos de lâmina para 
niveladoras SMART GB120 e GB124 da Cat 

Acompanhando as 

máquinas que os operam, 

os implementos incorporam 

novas tecnologias e ganham 

versatilidade. Reportagem 

de Jenny Lescohier.

Canivete suíço da    construção

T al como a ferramenta múltipla que 
muitos guardam numa previdente e 
próxima gaveta, os implementos para 

maquinário de construção são muito úteis 
pela facilidade com que se podem 
empregar.

Os fabricantes de equipamentos 
OEM estão fazendo avanços 
na simplificação do uso destes 
acessórios. Muitos implementos 
ditos “inteligentes” do mercado 
atual podem detectar a máquina a 
que estão conectados, e ajustar-se 
a ela em sequência. Entre outros 
benefícios, isto permite utilizar uma 
ferramenta de trabalho em uma frota de 
diferentes porta-ferramentas.

Os sistemas de acoplamento também 
melhoraram enormemente. Os esforços de 
padronização começaram há décadas, mas 
permanentemente se fazem novos intentos 
de simplificar ainda mais o uso de acessórios 
nos equipamentos portadores.

Nos últimos anos, a tendência de 
padronização veio de mãos dadas com a 

O novo implemento de retroescavadeira 
inteligente BH130 da Cat. 

criação de sistemas de controle digital.

RECONHECENDO  
O EQUIPAMENTO
A capacidade dos implementos atuais 
para saber de maneira inteligente o tipo 
de máquina ao qual se conectam é uma 
mudança importante: alivia o operador de 
muitas decisões difíceis e cuja avaliação 
pode ser demorada, abrindo caminho para 

O sistema de montagem Bob-Dock 
permite trocar rapidamente os acessórios 
hidráulicos, sem sair da cabine. 
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estão disponíveis para as minicarregadeiras e 
carregadeiras de esteira da série D3. Da 
mesma forma que o SMART Dozer Blade, 
a máquina portadora D3 reconhece a lâmina 
niveladora e desbloqueia telas de visualização 
especiais que trazem opções para o controle 
do implemento, o que permite reutilizar as 
alavancas de controle para realizar funções 
do implemento. 

Por último, o novo implemento da 
retroescavadeira Cat BH130 SMART é 
compatível com os acessórios da escavadeira 
de 3 toneladas Cat, e seu sistema hidráulico 
auxiliar permite o emparelhamento com 
ferramentas hidromecânicas, incluindo 
martelos, perfuradores e compactadores 
vibratórios. A retroescavadeira se desloca 
hidraulicamente de lado a lado para permitir 
a escavação adjacente aos edifícios, e os 
estabilizadores integrados fornecem uma 
plataforma de escavação sólida. 

A retroescavadeira conta com controles 
eletro-hidráulicos integrados, que se operam 
com os joysticks da máquina principal. 

PADRÕES DA INDÚSTRIA  
O Open-S é um novo padrão para 
acoplamento rápido totalmente 
automatizado para escavadeiras. Lançado em 
1 de outubro de 2020, tem como objetivo 
permitir que os operadores de máquinas 
combinem acopladores de máquina, rotores 
basculantes e ferramentas de diferentes 
fabricantes que cumpram com a norma, e 
tenham a confiança de que serão compatíveis 
entre si. Os produtos que estão de acordo 
com a normativa são marcados como 
“Open-S”. 

“O objetivo é dar aos operadores de 
máquinas e empreiteiras de todo o mundo 

OPERANDO A FRIO
A John Deere apresentou suas novas fresadoras 
a frio CP18E, CP24E e CP30E para ajudar 
os operadores que trabalham em reparação 
de vias urbanas, nivelação de pavimentos 
irregulares, texturização de pavimentos e 
limpeza ao redor de fresadoras de maior 
porte. A novas ferramentas são compatíveis 
com as minicarregadeiras e carregadeiras de 
esteira compactas John Deere, assim como 
com marcas competidoras. 

“As fresadoras a frio da série E são novas 
soluções para nossos clientes que buscam 
uma maior eficiência no trabalho, ao 
permitir que todas as funções da escova a 
frio sejam controladas a partir da cabine 
da máquina”, diz Jessica Hill, diretora de 
programas globais da John Deere. 

“Os implementos geram valor aos nossos 

Canivete suíço da    construção
a liberdade de combinar acopladores de 
máquinas, rotores basculantes e ferramentas 
de fabricantes que cumpram com a norma, 
e promover o desenvolvimento tecnológico 
contínuo”, diz a Steelwrist, uma das 
companhias iniciadoras deste processo, junto 
à Rototilt. 

Os padrões abertos facilitam a vida diária, 
sejam os de tomadas elétricas, conectores 
de computador e, por que não dizer, 
acoplamentos rápidos para escavadeiras. Ao 
mesmo tempo, isso cria uma competição 
sadia, em que os atores da indústria 
competem para ter os melhores produtos, 
sem bloquear os clientes a uma determinada 
marca de implemento e/ou de equipamento 
portador. 

O padrão se baseia na ideia de dar 
liberdade aos clientes finais para escolher 
seu equipamento preferido, com soluções 
de segurança confiáveis, permitindo-lhes se 
beneficiar do desenvolvimento tecnológico 
contínuo. 

O Open-S pertence e é administrado por 
uma organização independente, a Open-S 
Alliance, que é dirigida por um conselho das 
empresas membro. 

As fresadoras a frio da série 
E da John Deere permitem 

controlar todas as  
funções na cabine.

Uma frota de 17 martelos hidráulicos  
Epiroc HB 10000 operam 24 por dia,  

7 dias por semana, na Índia.

O Open-S pertence e é administrado  
por uma organização independente.

>
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NOVO ACESSÓRIO DE 
RETROESCAVADEIRA 
BOBCAT
A Bobcat lançou um implemento de 
nova geração para as carregadeiras 
compactas e skid-steer da empresa, 
que tem como objetivo converter 
uma carregadeira Bobcat em uma 
escavadeira. 

O novo acessório de retroescavadeira 
está disponível em quatro 
configurações: os dois modelos 
Versatile (V) B32V e B35V e os 
dois modelos padrão (S) B32S e 
B35S, que oferecem uma seleção de 
profundidades de escavação, alcance  
e sistemas de acoplamento. 

O maior modelo da linha oferece uma 
profundidade máxima de escavação 
de 3,3 m e um alcance máximo de 4 
m. À diferença dos modelos padrão, 
as versões Versatile podem ser 
equipados com acessórios hidráulicos 
adicionais, somo roscas sem fim e 
martelos. 

“Estamos vendo uma maior demanda 
por acessórios de retroescavadeira e 
agregamos ainda mais versatilidade 
com as versões Versatile”, diz Daniele 
Paciotti, gerente da linha de produtos 
de acessórios Bobcat na Europa, 
Oriente Médio e África. 

“Têm uma linha auxiliar de dupla ação 
que permite usar mais acessórios com 
o implemento de retroescavadeira, 
incluindo os acessórios hidráulicos 
Bobcat, como perfuradores, martelos 
rompedores e caçambas basculantes”, 
diz. 

O implemento de retroescavadeira da 
nova geração é compatível com sete 
famílias diferentes de implementos 
Bobcat, que compreendem mais de 30 
ferramentas diferentes.

clientes através de uma maior produtividade 
e tempo de atividade, ao mesmo tempo 
que mantém os baixos custos operacionais 
diários”, afirma. 

As fresadoras a frio são equipadas com 
um sistema de acionamento planetário 
de alta resistência, que oferece uma alta 
velocidade de par para os trabalhos mais 
exigentes. O sistema de propulsão planetária 
é uma propulsão por rodas, que permite 
ao operador tirar a placa lateral quando o 
implemento trabalha perto de uma borda ou 
meio fio, o que o torna adequado para uso 
em espaços reduzidos. 

Através de controles completos na 
cabine, os operadores podem manobrar a 
profundidade, inclinação e deslocamento 
lateral da escova a frio, para aumentar a 
produtividade geral. O espaço traseiro para 
resíduos alcança até 9 polegadas (229 mm), e 
ajuda a minimizar o material que se empurra 
para trás durante o corte. 

Agregou-se um depósito de pressão de caixa 
visível aos três modelos para proporcionar 
um indicador visual de alta precisão da caixa. 
Se há alta pressão na carcaça, o depósito se 
encherá de óleo, e dará uma indicação de 
apagar o sistema. 

MANTENHA-SE NA CABINE 
Ter que subir e descer repetidamente da 
cabine de uma máquina durante o trabalho 
normal é uma causa significativa de desgaste, 
o que pode gerar perdas de produtividade 
e riscos laborais. Tendo isto em conta, os 
fabricantes de equipamentos pretendem 
mitigar este problema. 

“Deixar a cabine para trocar  
implementos hidráulicos pode consumir 
tempo de trabalho dos operadores”, 
afirma Britta Kopp, gerente de marketing 
de implementos da Bobcat. A empresa  
fabrica mais de 80 ferramentas para 
equipamentos, tais como carregadeiras 

compactas, escavadeiras compactas e grandes, 
tratores compactos, produtos utilitários e 
manipuladores telescópicos.  

“Ao utilizar o sistema de montagem de 
acessórios Bob-Dock para trocar rapidamente 
os implementos hidráulicos com o toque de 
um botão, pode-se manter a produtividade em 
alta. Os operadores podem trocar a maioria dos 
implementos hidráulicos sem ter que sair da 
cabine para retirar ou conectar as mangueiras”.  

Quando se usa o sistema Bob-Dock para 
conectar um implemento, o operador 
deve alinhar sua carregadeira com a placa 
adaptadora Bob-Dock do implemento. 

Então, o operador pressiona o botão Power 
Bob-Tach dentro da cabine. O sistema Bob-
Tach firma o acessório, enquanto o sistema 
Bob-Dock conecta automaticamente o 
sistema hidráulico. E aí o implemento está 
pronto para usar. 

“O sistema de montagem do acessório bob-
Dock se compõe de duas partes principais: 
a placa adaptadora que está montada no 
implemento e o bloco acoplador patenteado 
que está integrado no elemento Bob-Tach”, 
explica Kopp. “O sistema Bob-Dock conecta 
o sistema hidráulico auxiliar do operador, 
enquanto o sistema Bob-Tach firma o 
acessório, tudo com um único botão”.  n

O HB 10000 da Epiroc tem frequência de até 380 golpes por minuto. 

O acessório de retroescavadeira da nova 
geração é compatível com mais de 30 
ferramentas.
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ACTUALIZA TU SPL EXISTENTE 
PARA USAR RAP Y AUMENTA 

TU BALANCE FINAL

 
Agrega fácilmente un collar y sistema de reciclaje ADM a tu planta de asfalto SPL portátil o reubicable para 
obtener hasta un 25% de uso de RAP. Entre más RAP uses, más dinero ganará tu operación.
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A FPT Industrial, marca do grupo 
CNH Industrial, conseguiu 
contornar os desafios deste ano de 

pandemia, e apesar das dificuldades inerentes à 
crise sanitária mundial, não deixou de trazer ao 
mercado inovações tecnológicas.  

Para saber um pouco mais sobre as 
estratégias da companhia e como elas vêm 
evoluindo, a CLA conversou com 
Marco Rangel, presidente 
para América do Sul da 
FPT Industrial. 

 
QUAL FOI O 
IMPACTO DO 
COVID-19? 
Como empresa 
com presença 
internacional, nossa 
experiência foi 

extensa, desde o primeiro momento do surto 
ainda na China. Depois, tivemos uma segunda 
fase na Europa, onde naturalmente também 
vivemos um processo de aprendizagem 
em nossas fábricas. Quando a pandemia 
chegou aos nossos países em março, tanto na 
Argentina como no Brasil (onde a empresa 
tem instalação de produção), foi uma coisa 
muito rápida, e a finais de março e abril 
paralisamos totalmente a produção. Mas 
como tínhamos o aprendizado da Europa 
e da China, em maio implementamos 
medidas sanitárias e controles necessários 
para começar a retomar a produção. 

O Grupo CNH teve ações padronizadas 
em todas as suas marcas, com uma 
preocupação especial na segurança e com a 
implementação de um plano de recuperação 
da produção. Nossa visão é voltar ao mercado 
com nossos produtos garantindo que haja 
um mínimo de circulação de pessoas e com 

máxima segurança. 

COMO A SITUAÇÃO IMPACTOU 
A PRODUÇÃO?
O grupo CNH teve uma paralisação 
de todas as suas marcas por pelo menos 
um mês, e isso afetou a disponibilidade 

de equipamentos, mas de forma pontual. 
Agora, a produção está a full, e as demandas 

dos clientes estão sendo atendidas. 

SOBRE OS PONTOS 
POSITIVOS, PODE 
COMENTAR SOBRE  
OS MOTORES GNC?  

É uma satisfação para 
nós como FPT e 

como Grupo CNH 
Industrial, do qual a 
Iveco faz parte, poder 
fornecer para a América 
do Sul a mais alta tecnologia em matéria 
de motores a gás natural. Temos mais de 
50 mil motores em operação em diferentes 
aplicações de ônibus, caminhões e veículos 
de despacho. A Iveco avançou, com a FPT, 
em tecnologias não apenas de gás natural, 
mas também de gás gás natural liquefeito. 

A Iveco trouxe a última geração de seus 
caminhões com motores extra-pesados, que 
têm tecnologia avançada que nos permite 
entregar a mesma performance que teria 
um motor a diesel. Ou seja, o motor a 
gás não perde nenhuma capacidade ou 
potência, além disso é um motor que produz 
uma vantagem operacional, uma vantagem 
ambiental e uma operação mais suave do 
ponto de vista do ruído. 

É um avanço muito importante, temos a 
primeira onda deste tipo de caminhões que 
vai começar a roda no Chile, também na 
Argentina e, muito em breve, no Brasil. 
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Marco Rangel, 
presidente da 

FPT Industrial 
para América 
do Sul.

Um dos 
lançamentos 
recentes da 
companhia é 

o F28 Híbrido. 

Motores 
ligados
Apesar da pandemia, a FPT 

Industrial não deixa sua visão 

de futuro e continua inovando 

na tecnologia. Reportagem  

de Cristián Peters.
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OS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO 
TAMBÉM VÃO NESTA LINHA?
Vemos o motor a gás natural como uma ponte 
muito firme para não só os caminhões, e sim 
também para os equipamentos de construção 
e agrícolas que estamos desenvolvendo no 
grupo.  

O primeiro projeto que fizemos com a 
Case Construction é o projeto Tetra. 
Uma escavadeira de última geração, que 
apresentamos no ano passado na Europa, 
e está em etapa de ser apresentada aos 
mercados. 

As aplicações de construção têm diferentes 
requisitos de homologação, mas estamos 
seguros de que temos uma solução quase 
pronta. 

E também com a New Holland fizemos 
uma versão para um trator agrícola médio, 
usando principalmente o biometano, mas 
que também pode usar o gás natural. 

E QUANTO ÀS TECNOLOGIAS HÍBRIDAS 
E DE ELETRIFICAÇÃO?
A FPT está à frente de muitas linhas 
de desenvolvimento de produtos, os 
produtos híbridos são parte da estratégia 
multicombustível. Quando apresentamos há 
alguns anos nossa visão de futuro, miramos 
numa solução de energia que fosse compatível 
com todas as opções de combustível, elétricas, 
de gás natural e o próprio diesel, que segundo 
as projeções continua sendo um combustível 
viável, e quem sabe também a eletrificação 
parcial. 

Há muitas coisas que estamos fazendo para 
diversos segmentos. Este ano lançamos um 

novo motor chamado F28, desenvolvido  
para atender todas as necessidades do 
mercado de construção. É um motor a 
diesel de última geração de 4 cilindros e 2,8 
litros, com sistema de ignição eletrônica. 
No futuro, pode ser que tenhamos somente 
versões elétricas, mas em algumas operações 
hoje em dia ainda não é viável por várias 
razões.  

Estamos muito tranquilos ao dizer que nossa 
estratégia como FPT é multicombustível, 
e vamos nos adaptando de acordo com a 
necessidade de cada região, cliente e mercado. 

ANALISAM TAMBÉM O HIDROGÊNIO?
O hidrogênio é uma etapa que nos interessa 
muitíssimo no médio prazo, e quem sabe, no 
curto prazo em algumas aplicações. 

A vantagem do hidrogênio é que a mesma 
capacidade que conseguimos com o gás 
liquefeito se torna viável com menos gás, ou 
seja, o hidrogênio tem uma capacidade muito 
mais importante de gerar energia. O ponto 
crucial é que o mesmo que a eletrificação: 
a estrutura para que o hidrogênio este 
disponível e seja seguro. 

COMO ESTÁ O PANORAMA  
DE INVESTIMENTOS?
Os investimentos que estamos fazendo 
nestes momentos estão focados na tecnologia 
Euro6 e gás natural. Este ano, lançamos os 
caminhões Vector, caminhões médios feitos 
em Córdoba, Argentina, com motores a 
gás natural, e que seguem a estratégia de 
combustíveis alternativos dentro do mercado 
sul-americano. A outra tem relação com 
o Euro6, o Brasil começa a primeira fase 
em 2022 e a segunda fase em 2023. Os 
investimentos que estamos fazendo se focam 

nas fábricas, nos produtos e em desenvolver e 
validar os motores, em conjunto com nossos 
clientes.  

A orientação dos investimentos é dada 
pela estratégia que, como mencionei 
anteriormente, é multicombustível e adaptada 
aos mercados locais onde trabalhamos, 
considerando suas especificidades e 
necessidades, seja pelo lado técnico, seja pelo 
lado comercial. Os projetos já realizados e em 
execução dão o testemunho disto.

Veja a entrevista completa na seção de Vídeos 
do nosso site.  n

TECNOLOGIA HÍBRIDA
No início deste ano, a FPT Industrial 
apresentou o F28 Híbrido, um 
motor a diesel emparelhado com 
um e-flywheel, cujo resultado é 
uma solução eficiente, compacta 
e sustentável para aplicações 
todo terreno. “Este motor híbrido 
foi desenvolvido para oferecer o 
rendimento ideal para maquinário 
compacto com uma produtividade 
aumentada e eficiência melhorada”, 
diz a empresa. O motor tem potência 
máxima de 74 CV, enquanto seu 
motor elétrico agrega 27 CV de 
potência contínua e 40 CV de 
potência máxima. “As máquinas 
leves de construção, como 
minicarregadeiras, compactadores 
manuais e retros compactas se 
beneficiam da potência máxima 
em determinados momentos para 
completar suas tarefas com maior 
eficácia”, afirma a companhia.   

Um projeto interessante 
da empresa, junto a Case 

Construction Equipment, é a 
carregadeira elétrica Tetra. 

O NIkola Tre é um 
protótipo realizado 
entre a FPT Industrial, 
Iveco e Nikola.  
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A fetada pela pandemia como qualquer 
outra empresa do mundo inteiro, 
a Mills Estrutura e Serviços de 

Engenharia se impôs a responsabilidade de 
contornar a crise de 2020. Com sua renovada 
divisão de locação, a Mills Solaris, a empresa 
se consolida definitivamente como um 
dos principais atores do mercado nacional 
de locação. Nesta entrevista, o CEO da 
companhia, Sergio Kariya, comenta sobre o 
ano e as perspectivas vindouras.   

COMO A MILLS SE VIU AFETADA PELA 
PANDEMIA?
O coronavírus no início do ano trouxe 
muitos desafios à organização. O primeiro 
deles foi como manter toda a equipe com 

saúde e em segurança. Então partimos para 
um business continuity plan para manter 
todos os nossos negócios ativos. Muitas 
das indústrias clientes foram consideradas 
essenciais, de forma que não pudemos parar.

Havia certas dificuldades particulares do 
Brasil, com as decisões diferentes tomadas 
pelos governos municipais e estaduais. 
Houve uma cidade em que se proibiu a 
abertura de filiais, outras tiveram restrições 
fortes, e tínhamos que manter o serviço 
funcionando.  

Tivemos grande impacto no faturamento 
da empresa, o ponto mais forte foi em maio, 
que foi quase 27% menor em comparação 
a março. 

A RECUPERAÇÃO DO BRASIL SERÁ  
DE LONGO PRAZO? 
Nosso pior momento foi maio, e os 
seguintes meses foram de recuperação. A 
cada mês, voltamos mais para perto do 
nível pré-coronavírus.  Nosso resultado do 
terceiro trimestre mostra que em setembro 
quase chegamos ao nível pré-coronavírus, 
com diferença de 8% em relação ao volume 
locado. Estamos otimistas para o último 
trimestre de 2020 e para 2021, mas muito 
atentos com a possibilidade de uma segunda 
onda. Acompanhamos de perto o que se 
passa na Europa e os números do Brasil.  

A CRISE PODE ESTIMULAR NOVOS 
MODELOS DE LOCAÇÃO? 
Antes de entrar no aspecto da locação per si, 
creio que o coronavírus e o distanciamento 
social vai acelerar algumas etapas da 
transformação pela digitalização. Haverá 
uma hibridização das atividades de trabalho 
presencial e de home office. Acho que não 
será nem tanto ao mar nem tanto a terra, 
iremos pelo meio do caminho com relação 
so home office. Há um problema sobre 
como o cliente nos encontra.   

Já vínhamos pesquisando sobre a 
possibilidade de e-commerce, acho que isso 
agora pode se acelerar, pelas necessidades do 
próprio cliente, que deseja facilidade, e nós 
devemos prover esta facilidade. 

Além disso, esta consciência de ter um 
mundo um pouco melhor traz para as 
organizações preocupações no aspecto 
social e ambiental. Isto se relaciona com 
a indústria de plataformas de trabalho 
aéreo principalmente na transição para 
equipamentos mais elétricos.  

AS INCERTEZAS PODEM ESTIMULAR 
A LOCAÇÃO. A MILLS PODE INVESTIR 
MAIS A PARTIR DE AGORA?
O mundo de maneira geral busca otimização 
de recursos. O rental otimiza recursos. Por 
outro lado, a plataforma aérea tem um volume 
de equipamentos em mão de locadoras 
muito maior do que outros produtos. Se 
você compara com linha amarela, geradores 
e compressores, os equipamentos em mão 
de empresas locadoras versus o que está em 
mão de usuários finais, é muito menor do 
que nas PTAs. 

Uma das maiores locadoras de equipamentos do 

Brasil volta a gerar lucro e vê o futuro com otimismo. 

Reportagem de Fausto Oliveira.

Mills no azul
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Sérgio Kariya, CEO da Mills  
Estruturas e Serviços de Engenharia.

A Mills participou ativamente da construção 
do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
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Naturalmente, se buscará uma eficiência 
em se recorrer às empresas de locação.

SOBRE A AQUISIÇÃO DA SOLARIS, 
A INTEGRAÇÃO FOI AFETADA PELA 
PANDEMIA?
Sim. Em maio de 2019, oficializamos a 
fusão e tínhamos um plano de integração 
que acontecesse ao longo do não passado 
e terminasse em 31 de dezembro de 2020. 
Suspendemos a unificação das filiais em 
estados onde estamos presentes. Este 
cronograma foi retomado há pouco tempo, 
mas está postergado para 2021.  

Por outro lado, uma fusão deste porte é 
a união de processos e culturas diferentes. 
A maior dificuldade é equalizar nesta nova 
empresa qual é a sua cultura. A Mills e a 
Solaris eram competidoras ferozes, e por isso 
juntar as equipes de gestão gera dificuldades. 

Curiosamente, a pandemia nos pôs para 
trabalhar contra um inimigo comum, o 
coronavírus. Isto nos trouxe uma união 
impressionante. 

A FUSÃO PODE ESTIMULAR OUTRAS 
CONSOLIDAÇÕES NO MERCADO 
BRASILEIRO?
Com a fusão, sem dúvida nasce uma empresa 
líder de mercado com 28% de participação 
em plataformas aéreas. O segundo lugar tem 
entre 5% e 6%. Mas não podemos pensar 
desta forma. 

O que buscamos com esta fusão é 
criar uma empresa diferente. Tal como 
se produzem benefícios, há desafios em 
termos de velocidade. E porque somos uma 
empresa aberta em bolsa, há uma estrutura 
mais ampla que a dos competidores. Não 
podemos ter a soberba de acreditar que a 
liderança nos deixa tranquilos. Sem dúvida, 
quando se produz este tipo de transformação 
na indústria, os competidores vão se unificar, 
aparecerão novos competidores, eles vão 
identificar oportunidades para ocupar este 
espaço. 

 
COM A INFRAESTRUTURA TÃO LENTA 
NO BRASIL, É POSSÍVEL OS ÍNDICES?  
Entendemos que sim há espaço para 
continuar crescendo, mas há uma derivada 
muito importante não só para o setor, 

mas para o país, que é a infraestrutura. 
Acreditamos fortemente neste canal,  
tanto por nossa unidade de escoramento e 
formas, como também pelos equipamentos 
locados. Temos uma parte dos equipamentos 
com mínima utilização pela ausência 
de infraestrutura no país. Então sim, 
entendemos que a base é a infraestrutura 
para melhorar significativamente o  
negócio. 

HÁ PLANOS DE EXPANSÃO PELA 
AMÉRICA DO SUL?
O que posso responder é que observamos 
muitas oportunidades. Vemos países 
com ciclicidades diferentes, produtos 
com ciclicidades diferentes. O radar  
da companhia para as oportunidades é 
amplo em relação ao setor em que  
atuamos. Nosso papel de administrador da 
companhia é olhar todas as alternativas e 
possibilidades.  

Não quero dizer que sabemos que  
vai acontecer, mas estamos sempre  
atentos. Diria que no Brasil há muitas 
oportunidades para ocupar melhor os 
espaços. O produto que trabalhamos, as 
plataformas, têm espaço para continuar 
crescendo muito no país. 

Estamos muito felizes com o resultado 
do terceiro trimestre de 2020, não apenas 
porque o volume gerado está quase a nível 
pré-crise, como também porque a empresa 
neste último trimestre gerou lucro. Foram 
seis anos de prejuízo, e neste trimestre 
geramos lucro de R$ 1 milhão, o que mostra 
que estamos no caminho certo em termos de 
transformação da organização.  n

Depois de vários anos com prejuízo,  
a companhia obteve lucro no 3T.

A fusão entre Mills e Solaris  
criou uma empresa com 
participação de 28%  
em plataformas aéreas. 
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Vertua e emissões de CO2 
evitadas. Um metro cúbico 
poderá economizar a emissão 
de 0,3 tonelada de CO2. Um 
típico caminhão betoneira de 
8 m3 carregado com Vertua 
economizaria a emissão de 2,7 
toneladas. Uma betoneira de 
Vertua seria igual à emissão de 
um avião voando por 1.512 
quilômetros, de acordo com os 
cálculos da empresa. 

A informação técnica 

A CEMEX anunciou a 
criação de uma linha 
de concreto neutro 

em emissões de CO2. A linha de 
concretos Vertua estará em breve 

n EVENTO A World of 
Concrete 2021 foi adiada 
por cinco meses a partir de 
sua data original de janeiro 
de 2021, e acontecerá de 
8 a 10 de junho (com a 
programação de formação 
começando um dia antes). 

Com as atuais 
preocupações em torno da 
covid-19, os organizadores 
do evento trabalharam com 
o Centro de Convenções de 
Las Vegas para reservar as 
novas datas. 

Os exibidores e o público 
que já tinham se registrado 
receberão uma comunicação 
oficial dos organizadores da 
feira, a empresa Informa.  
O mundo do concreto espera 
muito pela volta da WoC.

 EM DESTAQUE

publicada pela empresa com 
relação ao concreto Vertua 
diz que a redução de 70% das 
emissões sem compensação se 
dá por meio de uma melhor 
reação de hidratação do 
cimento, que é fruto de uma 
reação química exotérmica, 
ou seja, gera calor. O concreto 
Vertua reduz o calor gerado 
pela reação de hidratação.  
Sem dúvida, uma contribuição 
à sustentabilidade. n

A Cementos Argos, da 
Colômbia, anunciou sua 
entrada em uma nova linha 
de negócios. Trata-se da 
fabricação de painéis de 

desfrutam de melhores lares. 
Assim, criamos valor social. 
Esta inovação pode ser 
comparada com um jogo de 
peças, no caso os painéis, que 
se combinam na obra”, disse 
o vice-presidente da regional 
Colômbia da Argos, Tomás 
Restrepo.

Com isso, a Argos assume a 
vanguarda da industrialização 
de obras na Colômbia, tal 
como já se nota em países 
desenvolvidos como na China, 
Japão, países escandinavos  
e Estados Unidos.  n

CEMEX anuncia concreto 
neutro em carbono

Argos entra em painéis de concreto

Sistema modular para moradia 
abre nova possibilidade comercial 
para empresa colombiana.

o tempo de edificação de uma 
obra. 

“A motivação da Cementos 
Argos em apresentar ao 
mercado esta inovação de 
módulos de concreto está 
em buscar, juntamente com 
os construtores, processos 
de melhoramento na 
produtividade e maiores 
eficiências. Além disso, graças 
à geometria e aos acabamentos 
dos elementos, as moradias 
ficam mais confortáveis e os 
colombianos que tenham 
acesso a este tipo de edificação 

Os concretos 
Vertua reduzem  
em 70% as 
emissões e a 
CEMEX compensa  
o restante.  

disponível em todos os mercados 
onde a empresa opera. Não foi 
anunciada, no entanto, data para 
lançamento comercial. 

De acordo com a 
multinacional mexicana, os 
concretos Vertua trazem uma 
composição química diferente 
– que não foi publicada pela 
empresa -, capaz de reduzir 
em 70% a pegada de carbono 
do material. Os 30% restantes 
da emissão incorporada 
pelos concretos Vertua será 
compensada pelos esforços 
da CEMEX no mercado de 
créditos de carbono. 

Isto significa que, para cada 
aquisição de concreto Vertua, 
a CEMEX terá que destinar 
um valor equivalente a 30% 
da compra em financiamento 
a projetos que absorvam o 
volume de CO2 emitido pelo 
despacho correspondente. 

Para efeitos de comparação, 
o site da empresa permite 
calcular a equivalência entre 
metros cúbicos de concreto 

concreto para montagem 
em obra. O novo serviço da 
empresa está pensado para o 
mercado de moradia social em 
seu país. 

Com o novo serviço, a Argos 
aposta na industrialização da 
construção de moradias sociais 
no país. De acordo com a 
companhia, seu novo sistema 
de painéis pré-fabricados 
poderá reduzir em até 40%  
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A empresa produtora de 
concreto dosado em central 
Supermix está entre as 1 mil 
maiores empresas do país, 
de acordo com o ranking 
produzido pelo jornal Valor 
Econômico. 

Segundo o ranking das 
maiores do Brasil do Valor, a 
Supermix ocupa a posição de 
número 495 entre todas as 
grandes companhias, de todos 
os setores, com uma receita 
líquida informada de R$ 1,26 
bilhão em 2019. 

A Supermix figura no 
ranking com um EBITDA 
de R$ 34 milhões no ano 
passado. Com este nível de 
receitas por venda de concretos 
em 2019, a Supermix confirma 
sua liderança no setor de 
concreto usinado no Brasil. A 
empresa tem hoje mais de 40 
anos de atividade no mercado, 
com mais de 120 unidades 
abertas para produção e venda 

Obra no México usa Carmix 
para concretos especiais
O Grupo Madisa, distribuidor 
mexicano da Carmix, forneceu 
equipamentos Carmix One e 
Carmix 3.5 TT para a empresa 
construtora Manyah Proyectos 
para construir 
um hotel 
na praia em 

do material em quase todos os 
estados do país. 

De acordo com seu website, 
a Supermix tem hoje a 
capacidade instalada para 
produzir nada menos que 6,5 
milhões de metros cúbicos 
de concreto por ano, e uma 
carteira que supera os 6 
mil clientes, entre empresas 
construtoras e departamentos 
de obras públicas. 

Supermix entre  
as maiores do Brasil

Tulúm, na Riviera Maya. A 
empresa precisava de máquinas 
que fossem capazes de produzir 
concreto especial diretamente 
no local, com diferentes 
cores, texturas e tempos de 

endurecimento.  
Segundo explica a 

fabricante italiana, 
os modelos de 

autoconcreteira 

Carmix One e Carmix 3.5 
TT foram as soluções perfeitas 
graças a sua versatilidade, 
facilidade de transporte e 
ao fato de que as máquinas 
Carmix não têm que estar 
conectadas a centrais. 

O maior desafio para 
a Menyah Proyectos foi 
poder produzir pequenas 
quantidades de concreto 
com características especiais 
a preço baixo. “Para pedir 
menores volumes de concreto, 
existe uma taxa por metro 
cúbico, enquanto para obter 

Seus serviços de engenharia 
de concreto incluem a 
utilização de centrais fixas e 
móveis de produção, o que 
permite entregar o produto de 
forma direta ao cliente onde 
esteja sua necessidade.

No atual momento de 
bonança do setor no Brasil, 
a Supermix certamente terá 
muitas oportunidades para 
aproveitar.  n

n CIMENTO A venda de 
cimento no Brasil fechou o 
mês de outubro em contínuo 
crescimento, acumulando nos 
primeiros dez meses do ano 
um volume de 50,5 milhões 
de toneladas. De acordo 
com o Sindicato Nacional 
da Indústria do Cimento 
(SNIC), este desempenho foi 
10,1% maior doque os dez 
primeiros meses de 2019. 

O cenário de taxas de juros 
historicamente baixas no 
país possibilitou a reativação 
do setor imobiliário, com 
novos projetos de moradia 
e centros comerciais. 
Além disso, a necessidade 
de utilização do ambiente 
doméstico para trabalho 
fez subir o consumo de 
cimento em pequenas obras 
domésticas. 

Segundo o SNIC, estes 
dois canais de venda 
representaram 80% de todo 
o consumo de cimento no 
Brasil este ano. 

A pandemia não teve  
um impacto negativo  
sobre o setor cimenteiro  
do país devido a que na 
maioria dos estados a 
construção foi considerada 
atividade essencial, ficando 
livre de longos períodos  
de paralisação. Todos 
esperam que o momento  
se mantenha. 

 EM DESTAQUE

a mistura com características 
especiais é necessário esperar 
que a central interrompa o 
processamento regular para 
então produzir o concreto 
especial. Normalmente, tudo 
isto implica em preços elevados, 
mas com os equipamentos 
Carmix foi possível conter os 
custos e sobretudo organizar 
a logística da obra exatamente 
de acordo com as próprias 
necessidades do cliente”.  n

Empresa concreteira tem mais de 120 unidades no país. 

Modelo Carmix One, 
um dos equipamentos 
fornecidos pela 
Madisa no México.
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De acordo com Pedro Chuet-Misse, 
presidente da entidade, “o setor se viu 
sumamente afetado, sobretudo nos 
primeiros dois meses. Somente se 
autorizaram concretagens para as obras de 
fundações interrompidas, e para entregas de 
salas médicas ou hospitais que estavam em 
execução quando começou a quarentena. 
Pouco a pouco, nos meses seguintes 
foram sendo autorizadas diferentes obras, 
para chegar ao mês de outubro em que 
produzimos um protocolo específico para 
reinício da atividade. Este protocolo foi 
realizado por nossa instituição junto à 
UOCRA (sindicato de operários da 
construção da Argentina).   

De acordo com o líder do setor na 
Argentina, não houve fechamento de 
concreteiras em seu país em função da 
pandemia. Da mesma forma, as empresas do 

O ano de 2020 dificilmente será 
esquecido. Provavelmente, m]
ao há ninguém no mundo 

que não tenha experimentado grandes 
transformações em sua vida pela pandemia 
de covid-19. E os problemas econômicos 
que foram provocados pela ameaça de uma 
doença sem cura e sem vacina (que, aliás, 
deverá permanecer enquanto a vacina não 
é disseminada), deixaram um rastro de 
destruição de valor em praticamente todos 
os países do mundo.  

SEGUINDO A TENDÊNCIA 
No setor de concreto o problema não 
foi diferente. O setor seguiu a tendência 
observada pelas áreas de construção em 
ada contexto nacional, que tiveram o pior 
desempenho de acordo com o nível dos 
bloqueios sanitários que foram impostos à 
atividade. 

Assim, houve de tudo um pouco na 
América Latina. No Peru, por exemplo, o 
governo optou por um forte fechamento 
de muitas atividades econômicas, assim 
como também na Argentina. Em outros 
lugares, como no Brasil e no Paraguai, as 
medidas foram mais flexíveis e mantiveram 
níveis melhores de atividade econômica. 
O caso brasileiro, que como se verá neste 
artigo é excepcionalmente bom no aspecto 
econômico, tem outro lado, revelado pelas 
mais de 170 mil vidas perdidas para a covid-
19 quando esta reportagem era escrita.  

Neste artigo, Concreto Latino-Americano 
faz uma análise sobre o cenário comercial 
e econômico do setor de concreto dosado 
em central em alguns dos mercados da 
América Latina. O relato resultante é de 
muita incerteza. 

Acompanhe a partir de agora.

 O setor foi 

sumamente afetado, 

sobretudo nos primeiros 

dois meses.

IMPACTOS
Na Argentina, o governo de Alberto 
Fernández decretou fortes medidas de 
controle sobre a circulação de pessoas ao 
longo do país. Obviamente, a decisão teve 
impactos significativos na economia do 
setor de concreto. 

A Associação Argentina de Concreto 
Usinado (AAHE, na sigla em espanhol) 
concedeu uma entrevista em que a realidade 
intensa vivida no país fica mais evidente. 

O setor de concreto 

sentiu com muita 

força os efeitos 

da pandemia, mas 

não fugiu à luta. 

Reportagem de 

Fausto Oliveira. 

O ano que    não terminará

Embora a crise tenha impactado a situação  
do concreto na América Latina, as empresas ajudaram  
a sociedade, como na limpeza de locais públicos.  



CONCRETO

35Dezembro de 2020 Concreto Latino-Americano

>

setor de concreto usinado não demitiram, 
devido a uma norma do governo nacional 
que protegeu os contratos de trabalho.  

“Isto tornou a situação muito difícil para 

o setor”, diz o dirigente da associação. O 
governo argentino se responsabilizou por 
parte dos salários das empresas afetadas, 
e com este aporte se tornou possível – 
embora não confortável – manter o pessoal 
contratado.  

MEDIDAS ESTRITAS 
Na Colômbia, o problema também foi 
muito grave. Para Manuel Lascarro, diretor 
geral da Câmara Colombiana de Cimento 
e Concreto (PROCEMCO, que antes 
era a Asocreto), “o negócio de 
concreto usinado foi fortemente 
afetado na Colômbia”. 

“Em abril, quando se adotaram 
as medidas mais estritas de 
confinamento, a paralisação 
foi de 94%. Posteriormente, a 
finais desse mês e durante maio, 
começou-se a dar a reativação 
do setor, primeiro com obras 
de infraestrutura e então com 
obras de edificação, mas o certo é que – na 
data desta entrevista – não conseguimos 
voltar aos volumes que se despachavam 
mensalmente antes da pandemia, e menos 
ainda se recuperou o volume deixado de 
despachar durante os meses mais críticos. 
No último corte, em outubro deste ano, o 
volume de cimento destinado a concreto 
usinado é 25% do que se havia despachado 
em 2019 no ano corrido”, comentou 
Lascarro. 

O mais lamentável é que 
na Colômbia a produção de 
concreto vinha se recuperando 
depois de três anos consecutivos 
de quedas. Em 2019, as vendas 
de concreto voltaram a crescer, e 

de acordo com o dirigente setorial este ano 
frustrou a recuperação.  

“A Colômbia é um país que teve um 
ano recorde em concreto usinado em 
2015, acima de oito milhões de metros 
cúbicos, e tinha um panorama promissor 
de crescimento pela grande quantidade 
de projetos anunciados pelo governo. A 
realidade é que o volume decresceu em 
2016, 2017 e 2018, para voltar a crescer 
em 2019 com boas perspectivas em 2020. 
É provável que este ano fechemos com um 
número próximo a -20% com relação a 
2019”, conta Manuel Lascarro. 

Ao contrário da Argentina, na Colômbia 
não foi possível manter o nível de 
empregados nas empresas concreteiras, e 
o que é pior, houve empresas que tiveram 
que fechar as portas: “evidentemente, a 
quantidade de empregados que trabalham 
no setor de concreto usinado está 
diretamente em função do volume que se 
despacha. Em algumas cidades importantes, 
como Bogotá, as equipes diminuíram não 
só porque a demanda ficou menor, mas 
também porque os horários de operação 
foram restritos. Já havia empresas que 

O ano que    não terminará

Manuel Lascarro, da PROCEMCO, 
diz que o negócio de concreto  
na Colômbia foi muito afetado.  

Uma das principais 
ações do setor foi a 

capacitação para  
a nova realidade. 

Na Argentina, apenas  
em outubro a atividade 

de construção foi 
retomada, sob acordos 
gestionados pela AAHE.
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estavam trabalhando muito 
ajustadas economicamente, pela 
redução do mercado a partir de 
2015, e esta situação terminou 
de acabar com elas. Outras 
reagiram rapidamente e puderam ajustar 
seus custos”. 

UMA SURPRESA
Confirmando que a resposta do setor 
concreteiro à pandemia veio de mãos 
dadas à resposta dos governos ao contexto 
de crise, o Brasil viveu um momento 
completamente diferente este ano. Por 
óbvio, em um primeiro momento o país 
sentiu um impacto forte e em março e 
abril a atividade econômica caiu realmente 
muito forte.

Mas as idas e vindas do conflito aberto 
entre o governo federal e os governos 
de estados e municípios produziram uma 
situação particular. Parte do país se manteve 
funcionando quase normalmente, enquanto 
outras partes pararam e depois retomaram 
parte da economia. 

De acordo com Jairo Abud, presidente 
da Associação Brasileira das Empresas de 

Serviços de concretagem (Abesc), 2020 
surpreendeu e fechará como um ano de 
muito crescimento para o setor. 

“O ano havia começado muito promissor, 
depois de quase cinco anos de recessão 
econômica. Estávamos acelerando e então 
veio a pandemia. No primeiro momento, 
o temor foi muito grande, pelo risco de 
paralisação de obras e cancelamento de 
investimentos. Mas o mercado reagiu de 
maneira muito diferente desta previsão. 
Houve, na realidade, um boom de consumo. 
A expectativa do setor é de um crescimento 
da ordem de 12%. Isto se explica pela 
queda na taxa de juros, o que levou muitos 
projetos imobiliários a se realizar. E foi 
uma grande surpresa, mas a parcela do 
financiamento imobiliário está em média 
menor que o valor do aluguel mensal. 

Isto mobilizou a construção 
imobiliária, principalmente pelo 
programa Minha Casa Minha 
Vida”, diz Jairo Abud. 

Além de uma histórica baixa 
na taxa de juros brasileira, o  
país contou com um programa 
muito amplo de auxílio 
emergencial mensal para mais de 
60 milhões de pessoas durante 
o ano. Para conhecer melhor o 

contexto brasileiro durante a pandemia, 
não deixe de ler o artigo do País em Foco 
nesta edição. 

TRAVESSIA
Os resultados foram diferentes de acordo 
com as respostas mais ou menos restritivas 
às atividades econômicas em cada país 
(ou, no caso do Brasil, de cada região do 
país). Mas ter sentido o golpe de uma 
crise profunda trouxe oportunidades para 
exercitar maneiras criativas e propositivas 
de atravessar o mau momento.  

Uma iniciativa da Federação 
Iberoamericana do Concreto Usinado 
(FIHP, em espanhol) deu uma orientação 
mundial ao setor de concreto para uma 
adaptação rápida ao contexto pandêmico. 
Manuel Lascarro participou ativamente da 
construção deste protocolo de atuação para 
as empresas de concreto. 

“O primeiro foi trabalhar com 
protocolos de biossegurança, para manter 
a continuidade da atividade econômica. 
A América Latina foi a pioneira em 
desenvolver estes protocolos para a indústria 
em nível mundial em abril. O segundo foi 
o ajuste das operações, e neste sentido 
a Federação Iberoamericana de Concreto 
Usinado também promoveu capacitações 
sobre todos os aspectos importantes. E 
em terceiro lugar, foi entender como 
trabalharíamos mais eficientemente no 
novo marco derivado da pandemia com 
a cadeia de construção. Aí entraram o 
papel não somente de produtos feitos para 
ganhar competitividade, como o concreto 
autoadensável, mas também coisas como 
a digitalização de processos de pedido e 
entrega em muitos casos”, afirma. 

No Brasil, por sua vez, o setor concreteiro 

Jairo Abud, da Abesc, confirma  
que o Brasil vive um momento 

positivo devido a menores 
restrições na pandemia.    

Quando cresce a economia brasileira,  
cresce mais ainda o uso de concreto  
usinado. Mas o contrário é verdadeiro. 

A Argentina não sofreu com 
demissões ou fechamento de 

empresas durante a pandemia, 
graças ao apoio do governo 

com parte dos salários. 
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atravessou o ano com uma alta em suas 
vendas, mas com desorganização na cadeia 
de fornecedores. Este foi um resultado da 
recuperação súbita depois de anos sem 
quase nenhum crescimento. As indústrias 
do país não estavam preparadas para atender 
de imediato a maior demanda em toda a 
cadeia, e o desequilíbrio entre demanda e 
oferta provocou um aumento de preços em 
muitos segmentos do mercado.

“Durante os anos de recessão, as  
empresas do setor quase não adquiriram 
novas máquinas. Mas com o retorno da 
atividade, foram obrigadas a comprar 
equipamentos. Foram pegos de surpresa 
por dois elementos: a demora de entre 
três e quatro meses no fornecimento de 
betoneiras, e o maior preço. As betoneiras 
são intensivas em aço, cujo valor aumentou 

consideravelmente”, diz Jairo. 
Logicamente, embora a oferta de insumos 

venha a se estabilizar em algum momento, 
os maiores preços terão que ser repassados 
ao consumidor de concreto, principalmente 
pelo efeito cambial, que no Brasil hoje 
reflete uma desvalorização do Real que foi 
muito expressiva, com média verificada em 
5,30 por dólar ao tempo desta reportagem. 

“Muitos de nossos insumos são 
dolarizados. Em uma fábrica de cimento, 
metade do custo de produção se rege pelo 
dólar, como o petcoke e os equipamentos 
pesados. O mesmo com o aço. Então, a 
pressão sobre os preços não termina com 
o ajuste da oferta à demanda. Continuarão 
altos em função da desvalorização cambial 
do Brasil. Nosso setor tem um pass through 
de preços elevado”, explica o presidente da 
Abesc. 

PERSPECTIVAS
De forma que o cenário positivo que o 
Brasil viveu este ano pode não se repetir em 
2021, e Jairo Abud o reconhece, afirmando 
que os concreteiros do país veem o ano que 
vem com um otimismo cauteloso. 

O problema cambial é a principal fonte 
de incerteza também na Argentina, onde 
Pedro Chuet-Misse deseja sobretudo que 
a cotação se mantenha estável. “No caso 
de que a cotação do dólar se mantenha 
sem grandes sobressaltos, a atividade 
privada continuaria com o nível dos anos 
anteriores, condicionada à disponibilidade 
de insumos”, sustenta o dirigente da AAHE. 

Segundo o executivo, a perspectiva de 
investimentos públicos significativos na 

Argentina tem potencial de reanimar o 
mercado. “Existe um programa muito 
ambicioso de obras públicas que, se for 
levado a cabo, permitirá um volume de 
concreto muito interessante. Entre outras 
obras, um lugar de destaque será o da 
construção imobiliária. Se conseguirmos 
que elas sejam de concreto, o futuro não 
seria tão ruim”, diz ele. 

Lascarro também põe ênfase sobre a 
possibilidade de investimentos públicos em 
obras para reativar o setor. “No caso da 
Colômbia, o governo destinou recursos 
para subsídios à compra de moradia nova, 
que deverão impulsionar a demanda. 
Além disso, se adotaram algumas medidas 
como o subsídio salarial àquelas empresas 
cujo faturamento caiu em 20% ou mais, 
reconhecendo o governo a metade de um 
salario mínimo para toda a folha, que é 
um valor muito inferior ao que se viu na 
Europa ou Estados Unidos, mas que de 
todas as formas ajudou”, diz. 

“Esperamos que as medidas de reativação 
que vêm sendo anunciadas surtam efeito. 
Muito importante é a recuperação do 
emprego no país, porque daí se deriva 
boa parte do investimento no setor de 
construção”, agrega o diretor geral da 
PROCEMCO. 

Jairo Abud concorda com a necessidade 
de mais investimento público em 
infraestrutura para gerar atividade, renda 
e trabalho. O crescimento econômico é de 
fato a grande incógnita que definirá se o 
bom momento do Brasil terá continuidade. 
Mais do que pelo próprio efeito de 
crescimento na demanda por imóveis, por 
uma característica própria do concreto 
usinado. 

“Sempre que o PIB cresce, o setor de 
concreto cresce mais do que o PIB. Da 
mesma forma, sempre que o PIB cai, o 
setor cai mais forte do que o PIB. Quando 
há crescimento, a demanda vai para o setor 
de construção industrializada e formal. 
Na recessão, a demanda se desloca para 
a autoconstrução. Por isso, nas recessões 
se consome mais cimento em saco do 
que o concreto usinado por uma empresa 
especializada”, afirma. 

“Se a economía continuar crescendo, 
nosso setor crescerá junto com ela. Senão, 
o setor vai sofrer”, conclui. 

Cabe agora aos governos criar as condições 
de crescimento econômico. n

	 A	expectativa		

do	setor	(no	Brasil)	é	de	

um	crescimento	da		

ordem	de	12%.

A construção imobiliária formal continua sendo um importante fator para o avanço  
do setor concreteiro na América Latina. Isto é comum a todos os países. 
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ser misturado com asfalto virgem, já que a 
adição de um porcentual mais alto de asfalto 
recuperado poderia degradar o desempenho. 

Segundo o mesmo estudo, a demanda 
de asfalto utilizado em pavimentação de 
ruas e rodovias aumentou nos últimos 
anos, devido a maiores investimentos 
públicos e ao crescimento das atividades 
de desenvolvimento de infraestrutura 
rodoviária.  

A IMPORTÂNCIA DO RAP
Para satisfazer a alta demanda por RAP, 
a Ammann, empresa com sede na Suíça, 
desenvolveu para o mercado norte-americano 
o ACP ContiHRT. A usina conta com 
um secador RAP para a ação de materiais 
reciclados quentes, e uma alimentação de 
reciclagem a frio separada que permite 
desenvolver misturas com até 60% de RAP.

“Aqui as tecnologias de produção de asfalto 
recuperado se transferiram das usinas batch 
da Ammann para uma usina de mescla 

A s centrais de dosagem estão se 
beneficiando dos avanços em 
todas as áreas da tecnologia, desde 

iniciativas ecológicas e automação, até o 
controle de qualidade e outras. Em geral, 
está demonstrado que as centrais atuais estão 
evoluindo para uma maior eficiência em 
benefícios de produtores e seus clientes. 

A tecnologia de reciclagem está se tornando 
cada vez mais importante em todo o mundo, 
já que os produtores de concreto e asfalto 
tentam utilizar os recursos de maneira mais 
inteligente, sem efeitos adversos para a 
qualidade da mescla. 

De acordo com o estudo Demanda e 
Oportunidades do mercado de aditivos de 
asfalto 2020-2030, da Persistent Market 
Research, espera-se que a crescente 
demanda de pavimento com asfalto RAP 
para o desenvolvimento de infraestrutura 
movimente a demanda por aditivos de 
asfalto. 

O uso de RAP ajuda a reduzir o custo em 
relação ao material virgem, o que por sua 
vez ajuda a economizar no geral com um 
projeto. Apesar disso, até 30% de RAP deve 

No traço 
do sucesso
Os equipamentos de produção atuais asseguram a combinação correta de elementos 

para um melhor resultado. Reportagem de Jenny Lescohier.

A Liebherr introduziu a central de 
concreto LCM 1.0 para orçamentos 
menores. 

O secador Ammann RAH100 
está projetado para permitir 

que uma usina de asfalto 
produza com 100% de RAP.
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contínua”, diz Günter Tesch, gerente sênior 
de desenvolvimento comercial de usinas 
da Ammann. “Os clientes que preferem 
a tecnologia de mistura contínua podem 
se beneficiar da experiência da Ammann 
e utilizar tecnologia comprovada que 
estabelece novos padrões”. 

“Nos últimos anos, o enfoque está mais >

processo em que surgem as complicações. O 
RAP deve alcançar sua temperatura objetivo, 
mas o CAP ficará danificado se o material se 
aquecer muito rapidamente. 

O tambor do RAH100 da Ammann foi 
projetado para eliminar esta preocupação, 
e consta de duas seções conectadas. Um é 
o gerador de gás quente que contém um 
queimador e força o ar em direção à segunda 
seção, que é um secador de contrafluxo. 

O RAP entra na extremidade mais distante 
da seção do secador de contrafluxo, e se 
move rumo à câmara de calor. Ao final do 
secador de contrafluxo, o RAP se transporta 
a um silo adjunto. A mistura a quente 
sai do secador antes que a temperatura 
esteja excessiva, pelo que nunca alcança 
a temperatura crítica em que o material 
betuminoso se danifica. 

ELIMINANDO O ERRO HUMANO  
No mundo atual, a automação extensiva dos 
processos de produção é importante para 
a segurança de trabalhadores e qualidade 
do produto. Com menos trabalhadores 
empregados, é crucial eliminar o potencial 
de erro humano na equação, tanto quanto 
possível. 

A fim de ajudar com isso, a Trimble 
oferece o TrimFleet HPS100, um meio 
automatizado de leitura da pressão hidráulica 
da transmissão da caixa de engrenagens 
do tambor, o que ajuda os motoristas dos 
caminhões betoneira que a mistura chegue 
com características consistentes no local do 
lançamento. 

O HPS100 captura os dados em pontos 
críticos durante o ciclo de entrega com 
marcas de tempo e precisão para a validação 
da qualidade. Os despachadores e operadores 
de lote podem ver as leituras de pressão em 
tempo real a partir de seus escritórios, 
sem esperar que o motorista responda. Os 
gerentes de controle de qualidade podem se 
assegurar de que o material estará com slump 
correto e que seja lançado corretamente 
depois de sair da central, agregando o que  
for necessário de água de acordo com os 
dados de pressão do TrimView. 

“Quando o concreto sai da central, já 
no caminhão betoneira, é responsabilidade 
do motorista tentar manter o traço dentro 
do slump projetado”, afirma JP Schuette, 
gerente de produto da Trimble Construction 
Logistics. 

A leitura da pressão hidráulica indica quanta 

alinhado com a economia de recursos e a 
redução da pegada de carbono através de 
medidas como o asfalto a baixa temperatura. 
Isto traz como resultado novas tecnologias 
para o RAP, que se torna mais importante no 
mundo do asfalto atual”, afirma. 

O secador Ammann RAH100 está 
projetado para permitir que uma usina de 
asfalto produza uma mistura consistente de 
100% de RAP. 

Essencial para o RAH100 é seu suave 
processo de aquecimento, de acordo com 
a companhia. No processo de mescla 
morna, o secador pode aquecer materiais 
a temperaturas de entre 100 e 130 graus 
celsius. Também pode fazer asfalto a 140-
160 graus, se o objetivo for uma mescla mais 
tradicional. 

O aquecimento do RAP costuma ser o 

O Carmix Concrete-Mate é um sistema  
de pesagem eletrônica que pesa o concreto 
diretamente no balão.
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pressão é necessária para fazer girar o balão 
quando ele está cheio, o que se relaciona com 
o slump do concreto. Com esta informação, 
os condutores já não precisam se colocar em 
situação de risco pessoal ao subir na parte 
traseira do caminhão, e ainda se elimina 
o tempo dedicado a revisar o material. O 
HPS100 proporciona uma confirmação de 
que o cliente obterá um produto exatamente 
como foi contratado. 

“No panorama mais amplo e geral, 
realmente se trata de segurança e qualidade, 
e de que as pessoas obtenham aquilo 
pelo que pagaram”. Diz Schuette. “Com 
nosso aplicativo TrimView, o motorista 
e o despachador podem ver a leitura. É 
realmente útil para o controle de qualidade”. 

SIMPLIFICAÇÃO 
A Carmix está ajudando a mover o setor 
de concreto com o desenvolvimento de 
tecnologias digitais que simplificam 
as operações em obra. Um exemplo 
é o Concrete-Mate, sistema de pesagem 
eletrônica que pesa o concreto diretamente 
dentro do balão. Em lugar de um sistema de 
pesagem instalado na caçamba, o sistema da 
Carmix está equipado com quatro células de 
carga eletrônicas na parte inferior do balão. 

Disponível no modelo Carmix 3500 
TC, este sistema de pesagem permite ao 
operador dosar e verificar simultaneamente 
todos os elementos do traço enquanto se 
carregam ao balão, inclusive a água. Isto 
simplifica o controle de cada elemento, 
reduzindo o desvio padrão da mistura.  
Além disso, o sistema pode armazenar  
até 15 traços diferentes com até 99 
componentes ao mesmo tempo. Quando 
se completa a carga, o computador de  
bordo imprime automaticamente um ticket 
com todos os dados relevantes, que podem 

produz até 60 m3 por hora. Além disso, pode 
ser transportado em apenas dois contêineres. 

Encontram-se disponíveis vários silos de 
agregado com um volume de armazenamento 
de 40 a 100 m3. A central pode ser equipada 
com até três silos de cimento (100 toneladas 
cada). 

Segundo a Liebherr, a empresa está 
reagindo à demanda do mercado. A demanda 
por centrais menores, otimizadas para o 
transporte e com orçamento administrável 
está em crescimento à medida que mais e 
mais empreiteiras querem produzir seus 
próprios concretos com centrais portáteis. A 
atenção, aqui, se concentra nos baixos custos 
de aquisição. 

Além do uso estacionário, os subconjuntos 
pré-montados e as fundações de aço fazem 
com que a central Liebherr seja ideal para 
uso móvel, como por exemplo em obras de 
construção em terrenos alugados. É possível 
transportar a central de forma simples, 
afirma a empresa. 

A operação se facilita ainda mais com o uso 

ser guardados em uma memória USB. 
O Concrete-Mate é um administrador 

digital do traço, que executa com um 
software de gestão de nível de planta RMC, 
que aplica quatro células de carga no interior 
do balão da autoconcreteira para conseguir 
uma mescla de alta qualidade de acordo com 
as normas internacionais de concreto (UNI 
206-1 - ASTM - ACI, etc.).

Uma vez armazenado o traço de concreto 
desejado, o software sugere a dose para cada 
elemento, a sequência de operação e o tempo 
necessário para cada etapa do processo, 
eliminando assim qualquer possível erro. As 
quatro células de carga atuam como sensores 
de peso diretamente onde se faz a dosagem 
e mistura. 

O Concrete-Mate permite controlar 
a qualidade das operações individuais. O 
software emite ao final do processo um 
certificado com todos os dados analíticos 
do traço. 

Além disso, a Carmix desenvolveu um 
sistema de monitoramento por meio de 
site (IPOTweb) e por meio de aplicativo 
(IPOTAPP) para um monitoramento 
preciso da produção, da qualidade do 
produto e de custos de funcionamento, o 
que ajuda os usuários a rastrear o retorno do 
investimento. 

PREOCUPAÇÃO COM CUSTOS
Existen restrições orçamentárias em todos os 
processos de construção, especialmente na 
era do covid-19, em que os produtos básicos 
estão mais difíceis de conseguir, e em função 
disso, estão mais caros. 

Com esta finalidade, a Liebherr introduziu 
a central de produção de concreto para baixos 
orçamentos, a LCM 1.0. O equipamento 
oferece uma montagem rápida e simples, 
com mínimo trabalho de instalação, e 

O RAH100 da Ammann 
oferece um suave processo 
de aquecimento, algo 
essencial na secagem. 

O HPS100 da Trimble confirma que  
o cliente obterá um produto exatamente 
como solicitou.

Usina de asfalto 
transportável da 
Benninghoven.
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de um sistema de controle integrado a um 
computador portátil. 

A transportabilidade e a modularidade 
são características buscadas em nome da 
flexibilidade. Com esse fim, a empreiteira 
russa Zentrodostroy decidiu investir em uma 
usina de mescla de asfalto transportável da 
Benninghoven.

“Com a TBA 4000, buscamos nos 

armar para enfrentar os desafios atuais e 
preparar o futuro ao mesmo tempo”, explica  
Nikolai Konstantinovich, diretor da usina  
de asfalto da Zentrodostroy. “Temos  
planos de longo prazo para nossa usina 
Benninghoven. Um argumento importante 
a favor do investimento foi a opção de 
modernizar os módulos em qualquer 
momento, para manter o ritmo de 
atualização do ativo”, afirma o executivo 
russo, ao descrever as vantagens do design 
modular da linha TBA. 

Especificamente, a Zontrodostroy já tem 
seus olhos postos sobre a tecnologia de 
alimentação multivariável da Benninghoven. 
O sistema de alimentação a frio de RAP 
alcança taxas de material RAP de até 40%, 
o que faz da produção de asfalto em larga 
escala mais rentável e sustentável. 

Em lugar de jogar fora o asfalto velho, 
o sistema de alimentação de RAP da 
Benninghoven o transforma em valiosa 
matéria prima. Primeiro, o material moído 
elimina por completo o custo de novos 
agregados, e segundo, porque se requer 
menos cimento asfáltico de petróleo para 
uma nova mistura na TNA 4000. 

SEGURANÇA ACIMA DE TUDO 
Uma central segura é uma central produtiva. 
“Trabalhamos constantemente para que 
nossas centrais sejam mais seguras”, afirma 
Tesch, da Ammann. “Isto se refere à 
segurança laboral, mas também à segurança 
operacional”.  

“O sistema de controle tem um papel 
importante, já que monitora o processo 
como um todo, incluídos os limites de 
emissão e acesso aos componentes críticos da 
central”, continua.  n

O HPS100 da Trimble captura os dados em 
pontos críticos durante o ciclo de entrega.
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recuperarão à medida que as economias 
se abram e se levantem os bloqueios, já 
que ainda há uma demanda de consumo 
reprimida, e a contração que se produziu 
na economia mundial foi forçada e não 
estrutural. Como era previsível, espera-se 
que a demanda mundial seja puxada pela 
China e o conjunto da Ásia, com um retorno 
ao crescimento sólido na Índia, Filipinas, 
Bangladesh e Vietnã”, afirma Carolina 
Pereira, gerente de assessoria e investigação 
do CW Group. 

CONSTRUÇÃO FRACA 
O setor de construção foi muito afetado 
pelos problemas da pandemia, e isto se 
refletirá em uma queda generalizada no 
consumo de cimento. 

No Oriente Médio, prevê-se que a demanda 
por cimento se reduza depois de se recuperar 
com 4% em 2019. A Arábia Saudita é o 
único mercado importante onde se espera 
um aumento significativo naquela região. 

Por fim, na América Latina a contração 
da demanda por cimento seria de 6%, em 
função das medidas de fechamento das 
economias. Surpreendentemente, o Brasil 
deve fechar o ano com crescimento de 4%, 
segundo a consultoria, graças aos projetos de 
construção residencial.  

A CW Research afirma que a Argentina 
continua em péssima situação devido à 
hiperinflação, e se projeta que seu mercado 
de cimento experimentará contração de 18% 
em 2020.  n

Este ano, espera-se que o consumo 
mundial de cimento se reduza a 
3,9 bilhões de toneladas. Segundo 

a atualização do Informe de prognósticos 
sobre o volume global de cimento da CW 
Research para o segundo semestre de 2020, o 
consumo mundial de cimento caiu em quase 
todas as regiões com exceção da China. Tudo 
em função dos bloqueios feitos para conter 
a propagação do vírus, o que veio a ter 
consequências para o crescimento econômico 
e afetou a construção no curto prazo. 

Em seu informe, a consultoria entrega  
dois cenários adicionais além do cenário  
base. Estas projeções, otimistas e 
conservadoras, consideram uma grande 
quantidade de variáveis em nível nacional 
e regional para projetar os cenários de 
recuperação da demanda, tanto em forma 

de V ou em forma de U, mais prolongada. 
A CW Research usa as últimas previsões do 

Fundo Monetário Internacional (outubro). 
Segundo o órgão internacional, a produção 
econômica mundial se contrairia 4,4% este 
ano, em comparação com um crescimento 
de 2,8% em 2019, devido aos bloqueios 
impostos em todo o mundo. Como 
resultado, os efeitos econômicos já se sentem 
no mundo inteiro e mesmo na China, que é 
a única economia importante onde se espera 
que haja crescimento em 2020. 

É provável que o apoio sem precedentes 
dos governos, dos bancos centrais e das 
instituições internacionais para estimular 
as economias acresça algum impulso para 
cimentar a demanda, mas as perspectivas para 
2020 e após continuam sendo desafiadoras. 

“O PIB e o setor da construção se 

Demanda intacta

As expectativas de 

crescimento da demanda 

mundial de cimento 

para 2025 permanecem 

praticamente as mesmas 

apesar da queda em  

2020. Reportagem de 

Cristián Peters. 

Espera-se que os mercados da Ásia (excluindo a China) 
respaldem a demanda mundial de cimento para o período.

DEMANDA CIMENTO 2020

-18%

Fonte: Global Cement Volume Forecast Report
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Para construir um negócio mais forte e mais rentável, você tem que assumir o 
controle. O verdadeiro conhecimento vem do teste de equipamentos mais recentes. 
De tocar nas tecnologias inovadoras. De sujar as mãos nos treinamentos interativos e 
concursos de qualifi cações. World of Concrete é o maior evento internacional anual 
da indústria da construção comercial para profi ssionais da construção em concreto e 
alvenaria e coloca este tipo de oportunidades imersivas ao seu alcance – junte-se à sua 
comunidade aqui e experiencie resultados reais e tangíveis.

Sem dúvida, a melhor decisão que você irá tomar.
Registre-se agora em worldofconcrete.com

COLOQUE O SEU NEGÓCIO 
NO CONTROLE
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CENTRO DE CONVENÇÕES DE LAS VEGAS
LAS VEGAS, NV, EUA

Um participante selecionado no Programa Promocional de 
Eventos Comerciais do Departamento de Comércio dos EUA
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