
U
M

A
 P

U
B

LI
C
A
Ç
Ã
O
 D

A
 K

H
L 

G
R

O
U

P
U

M
A
 P

U
B

LI
C
A
Ç
Ã
O
 D

A
 K

H
L 

G
R

O
U

P

CONSTRUÇÃO LATINO-AMERICANA

Novembro de 2019 I Ano 9 I Número 9 www.construcaolatinoamericana.com

14

MÉXICO 

Leilões de usados: 
vendido!

21

CONSTRUÇÃO VIÁRIA

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

LATINO-AMERICANO Novembro de 2019 
Ano 3 I Número 3

Uma publicação da KHL Group

www.concretolatino-americano.com

5

NOTÍCIAS

9

FIHP

Brasil de concreto

13

CEMENTECH

17

MOVILMIX

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

ConLA 11 2019 Front Cover PTG.indd   1 14/11/2019   15:24:41

CLA 11 2019 Front Cover PTG.indd   1 14/11/2019   15:26:30



Untitled-3   1 12/11/2019   09:50:47



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

EditorialEDITOR 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
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 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
EXECUTIVO DE VENDAS DA AMÉRICA 
LATINA
Milena Jiménez
e-mail: milena.jimenez@khl.com
Tel: +56 2 28850321
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

C omo revista que atende a indústria da construção, e tentando 
sempre sermos objetivos em nosso conteúdo, a CLA não tem 
intenção de expor opiniões políticas, e não o faremos. Mas 

sim podemos expressar nossa preocupação pelo que está acontecendo 
no Chile em particular, e que se pode observar de uma maneira geral 
na região toda, através do descontentamento cidadão. 

A desigualdade é um fl agelo que afeta a maioria dos países da 
América Latina, e que se tornou uma das barreiras ao tão sonhado 
desenvolvimento econômico. As explicações para isto podem ser 
variadas e dependerão muito do espectro político de quem opina, 
mas há certos pontos sobre a mesa que devem estar claros para todos. 

É paradoxal que, enquanto na nossa edição de outubro abrimos 
um título da reportagem sobre o país com “Chile se rearma”, nesta 
edição de novembro as notícias sobre o país, considerado por muitos 
como um bastião da estabilidade regional, sejam desastrosas. Não 
apenas pelo descontentamento social que as manifestações deixaram 
evidente, mas também pela desatada violência que tomou conta das 
ruas em todas as regiões do país, com a consequente destruição de 
infraestrutura pública e privada, o que sem dúvida resultará em um 
freio econômico e dos investimentos, com a eventual paralisação 
de projetos (hoje há mais de 400 iniciativas, por US$ 37 bilhões, 
esperando avaliação ambiental). 

Ainda que se possa considerar o Chile como um país bem-sucedido 
em vários aspectos, não teve êxito na redução da desigualdade. 
Segundo o Panorama Social da América Latina, elaborado pela 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, em 2017 o 
1% mais rico do país detinha 26,5% da riqueza, enquanto 50% dos 
lares mais pobres tinham apenas 2,1% do estoque de riqueza do país. 

É verdade que nos últimos 30 anos se conseguiu reduzir a pobreza de 
40% para menos de 10%, mas o fosso social mesmo assim aumentou. 
Houve um grande crescimento da classe média, mas é uma classe 
média precarizada, com baixas pensões, salários baixos e níveis de 
endividamento muito altos.  

Soluções? Existem, isto é claro. Mas nós chilenos precisamos que os 
governantes e a população decidam remar para o mesmo lugar. 

Espero, de todo coração, que o editorial da próxima edição da CLA 
possa ser mais positivo, não apenas para o Chile, mas para todos os 
países da América Latina. 

Desigualdade
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NOTÍCIAS 6
Depois de graves atos de corrupção vividos pelo setor de 
construção da América Latina, as câmaras setoriais que são 
associadas à Federação Interamericana da Indústria da Construção 
assinaram um pacto para combatê-la com mais rigor.  

PAÍS EM FOCO:  14
Apesar da austeridade e responsabilidade que reivindica o governo de Andrés 

Manuel López Obrador, o país também está empenhado em seguir 
adiante com uma grande carteira de projetos prioritários. 

CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA 21
O ano termina com muitas novidades tecnológicas para a 
construção de estradas. Agora, a região deve aplicá-las.

RANKING: ICM20 28
Depois que voltaram ao crescimento 
no ano passado, as vendas registradas 
no ranking de fabricantes de guindastes 
ICm20 continuam em alta e este ano foi particularmente bom.

LEILÕES E USADOS 31
Os leilões tradicionais e principalmente aqueles pela internet 
continuam crescendo na região, e os principais atores se adequam 
às necessidades regionais. 

SUPLEMENTO: 35
CONCRETO 
LATINO-AMERICANO
Nova edicão do suplemento da 
CLA dedicado à indústria de concreto 
na América Latina, com notícias 
do setor, eventos e interessantes artigos 
sobre empresas como Cementech 
e Movil Mix.
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A pós os escândalos de 
corrupção vividos pelo 
setor de construção 

na América Latina, as câmaras 
da construção que são sócias 
da Federação Interamericana 

criação de um código de 
ética, de boas práticas, canais 
de denúncia, manuais de 
segurança e tribunais de honra. 
A assinatura deste pacto é  
uma espécie de selo de 
qualidade adicional para as 
construtoras diante do mundo 
financeiro, que começou a 

da Indústria da Construção 
(FIIC), que congrega 18 países 
da região, assinaram um acordo 
para combater as más práticas.

A assinatura do acordo foi 
presidida por Sergio Toretti, 
ex-presidente da Câmara 
Chilena da Construção, que 
neste último ano vem liderando 
os trabalhos da Comissão 
Anticorrupção da FIIC e 
hoje é também o titular desta 
organização. “A comissão se 
dedicou a enfrentar este flagelo, 
a corrupção é uma doença 
gravíssima que vai matando 
a alma de nossos países, freia 
o desenvolvimento e afeta 
todas as pessoas que vivem nas 
comunidades”, afirmou ele.

No acordo, destacam-se 
medidas concretas para as 
associações que o assinam, 
que deverão implementar o 
programa entre suas associadas. 
Entre as medidas, estão a 

� MUNDO O prognóstico 
para o crescimento da 
produção mundial da 
construção em 2019 foi 
revisado para 2,7%, o que 
será o ritmo de crescimento 
mais lento em uma década, 
segundo a GlobalData. 
A nova previsão se deve 
a quedas nos mercados 
emergentes, nos EUA e no 
Oriente Médio. 

Apesar disso, segundo a 
GlobalData, o crescimento 
da produção mundial da 
construção aumentará a 
3,2% em 2020, e depois 
deverá se estabilizar em 
3,4% ao longo do restante 
de tempo avaliado pela 
consultoria, que é até 2023. 

“Algumas importantes 
economias avançadas 
lutaram para estimular o 
crescimento, incluindo aí 
os Estados Unidos, o Reino 
Unido e a Austrália". 

 INTERNACIONAIS

Pacto contra práticas de
corrupção na construção

exigir medidas de alto padrão.
“A relação da FIIC com 

instituições financeiras como o 
Banco Mundial e o BID é um 
tema fundamental. A questão 
chegou a gerar sanções e multas 
para nós, com suspensão de 
empresas financiáveis através de 
contratos”, disse Torretti. �

Sergio Torretti esteve à frente da Comissão Anticorrupção da FIIC, 
e hoje é presidente da Federação.

Câmara peruana expulsa 
construtora Graña y Montero
A Câmara Peruana da 
Construção decidiu expulsar 
uma das maiores construtoras 
do país, devido a suas ligações 

com os desdobramentos da 
operação Lava Jato no país. 
“Tendo sido estabelecida a 
Resolução do Comitê de Ética 
No 009-2019, e de acordo 
com o estabelecido no artigo 
36 do Código e Regulamento 
de Conduta Ética da Câmara 
Peruana da Construção 
(Capeco), se dá conhecimento 
à opinião pública que a 
empresa GyM SA, está 
desligada definitivamente da 

associação”. GyM é a sigla  
de Graña y Montero.

Há quatro meses a 
Capeco havia iniciado uma 
investigação sobre as empresas 
envolvidas no chamado 
Clube das Construtoras, 
que praticava subornos no 
Peru. De um total de vinte 
que o Ministério Público do 
Peru investigou, seis foram 
consideradas merecedoras de 
uma investigação setorial, e 
foram levadas ao comitê de 
ética da câmara.

A construtora afirmou isto 
não afeta seus projetos. �

"A empresa disse que a decisão 
não afetará a execução de  
seus projetos.
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juizado central de instrução, 
Ismael Moreno, busca-se 
apenar os ex-diretores da FCC 
que participaram dos atos, 
mas também responsabilizar a 
empresa como pessoa jurídica. 
“A empresa não ativou nem 
aplicou nenhum protocolo 
dirigido a evitar o cometimento 
dos atos, nem implementou 
mecanismos de controle ou 
reação para detectar as atuações 
criminosas verificadas”.

A empresa emitiu um 
comunicado em que afirma 

Protestos paralisam vários 
projetos no Chile
O Chile vive dias complicados. 
O movimento cidadão que se 
levantou em protesto exigindo 
direitos sociais e mudanças na 
administração pública vem 
gerando distúrbios massivos, 
afetando a economia do país 
e o funcionamento normal de 
alguns órgãos públicos. Entre 
eles, o Sistema de Avaliação 
Ambiental.

Segundo a agência 
BNAmericas, são mais de 400 
projetos, cujos investimentos 
envolvidos seriam de cerca de 
US$ 37 bilhões, que tiveram 
suas avaliações ambientais 
adiadas. Isto em consequência 
da decretação do estado de 

A construtora espanhola FCC 
está negociando com a justiça 
do Panamá uma multa que 
pode ficar em torno de US$ 
20 milhões, por pagamento de 
subornos em troca de concluir 
uma investigação. A FCC teria 
feito pagamento de subornos 
acima de US$ 90 milhões para 
obter contratos no país entre 
2010 e 2014, especificamente 
nos projetos das duas linhas de 
metrô da capital e da Cidade 
da Saúde. 

Segundo o titular do segundo 

que “os novos acionistas 
controladores do Grupo FCC, 
a partir de 2015, assim como 
seus novos Conselheiros e 
Diretores, desde quando 
tomaram conhecimento dos 
fatos, e em colaboração com 
as autoridades competentes, 
vieram com interesse de que 
se revise a fundo estes eventos, 
que infringem completamente 
nossos princípios de ética. O 
Grupo FCC está totalmente 
comprometido com a tolerância 
zero com a corrupção”. �

FCC negocia 
multa com o Panamá

emergência na maior parte das 
regiões do país.

“Dos 414 projetos em 
avaliação por esta medida, 
124 são propostas para o setor 
de energia, cujo valor é de 
US$ 14,4 bilhões, das 
quais 102 submeteram suas 
avaliações este ano, segundo 
dados do órgão SEA. Em 
segundo lugar, estão os 
projetos de mineração, com 
58 iniciativas orçadas em 
US$ 11,3 bilhões. No setor 
imobiliário, há 79 projetos em 
avaliação por mais de US$ 4 
bilhões no total. No caso da 
infraestrutura de transporte, 
há sete projetos por um 

valor de quase US$ 4 bilhões 
afetados pela suspensão. Um 
deles é o projeto de US$ 2,6 
bilhões para construir a Linha 
7 do metrô de Santiago. Em 
infraestrutura portuária, três 
projetos avaliados em US$ 
253 milhões estão afetados. 
Enquanto isso, 12 projetos 

de infraestrutura hídrica que 
envolvem US$ 543 milhões se 
veem afetados pela suspensão, 
junto com 12 projetos agrícolas 
por um valor de US$ 229 
milhões e 45 iniciativas de 
saneamento ambiental orçadas 
em US$ 690 milhões”, afirma 
BNAmericas. �

Manifestações absolutamente massivas impactaram a economia do país.

Entre os projetos questionados, 
estão as duas linhas do metrô 
da capital do país.

� MALÁSIA Espera-se 
que o setor de construção 
da Malásia experimente um 
crescimento de 3,7% no ano 
de 2020, e um aumento de 
1,7% neste ano, segundo 
o Ministério de Finanças do 
país.  

Este crescimento de 3,7% 
significaria que a indústria de 
construção no país fecharia 
o ano que vem com valor de 
cerca de US$ 16,7 bilhões. 

Parte da razão para 
este crescimento é a 
“ressurreição” do mega 
projeto East Coast Rail 
Link (ECRL), que inicialmente 
foi suspenso pelo governo 
devido ao aumento dos 
custos associados. O 
ECRL deverá ser concluído 
por volta de 2026. Como 
sempre, a infraestrutura 
lidera o crescimento.

 INTERNACIONAIS
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Projeto ferroviário consegue 
fi nanciamento no Uruguai
O consórcio Grupo 
Via Central, liderado pela 
espanhola Sacyr Concesiones, 
fechou um empréstimo 
sênior de até US$ 855 milhões 
para financiar a construção de 
273 km de ferrovias que unirão 
a capital Montevidéu com Paso 
de los Toros, no Uruguai. O 
investimento demandado pelo 
projeto é de US$ 1,07 bilhão.

O empréstimo conta com 
a participação de SMBC, 
Intesa San Paolo, CAF e 
CAFAM. Além disso, para 
o financiamento do projeto, 
os sócios do consórcio 
aportam US$ 155 milhões 
e a administração pública 
uruguaia contribuiu com 
US$ 60 milhões.

O consórcio é composto 
em 40% pela Sacyr; pelas 
uruguaias Saceem e Berkes em 
27% e 6% respectivamente; e 
pela francesa NGE com 27%.

Construção, operação e 
manutenção.

O projeto compreende 
desenho, construção, 
financiamento, recuperação 
e manutenção por 18 anos 

São quatro os consórcios 
interessados em realizar os 
estudos de perfil para o projeto 
ferroviário que conectará as 
regiões de Lima e Ica, no Peru, 
cuja liberação para licitar 

da ferrovia.
Esta conexão ferroviária 

é um ativo essencial para 
o desenvolvimento do país, 
já que conecta a fábrica de 
celulose da finlandesa UPM 
com o porto de Montevidéu.

Claramente, todos os demais 
setores da economia uruguaia 
se beneficiarão desta nova 
infraestrutura.  �

Estudos de linha de trem no 
Peru atraem quatro consórcios

está prevista para o dia 30 de 
outubro, de acordo com o 
Ministério dos Transportes do 
país.

O prazo do estudo é de 
270 dias corridos, aos que se 
acrescentam os períodos de 
revisão de cada etapa a cargo 
da entidade e o levantamento 

será a encarregada de convocar 
e licitar os estudos definitivos.

O projeto ferroviário entre 
Lima e Ica, que teria uma 
extensão de quase 324 km, 
permitirá atender a demanda 
de passageiros e de carga 
entre as regiões, aliviando 
assim a congestão na rodovia 
Panamericana Sur, além de 
reduzir o tempo de viagem que 
hoje é de mais de quatro horas, 
ficando em no máximo três.

O investimento previsto seria 
de US$ 3 bilhões. 

Embora recentemente 
mergulhado na incerteza 
política, o Peru continua 
mantendo sua importante 
agenda de investimentos.  �

� REINO UNIDO
O fundo de investimentos 
M&G Prudential investirá 
£875 milhões (cerca 
de US$ 1,1 bilhão)no 
desenvolvimento de um 
complexo de escritórios 
em Londres, que segundo 
a empresa se parecerá à 
cidade fictícia de Gotham, 
a cidade do Batman. 

O local, conhecido como 
40 Leadenhall Street na 
City de Londres, tem 
permissão de planejamento 
para duas novas torres, 
que se construirão junto a 
três edifícios existentes que 
ficarão intactos. 

O escritório Make 
Architects desenhou o que 
descrevem como “uma torre 
chamativa de 34 andares 
que recorda os arranha-céus 
dos Estados Unidos do início 
do século 20”, além de uma 
torre menor de 14 andares. 
Segundo o Make, a “Gotham 
City” é um dos maiores 
empreendimentos que já 
recebei licença para ocupar 
área no distrito financeiro 
da capital inglesa. 

Juntos, os dois arranha-
céus oferecerão mais de 
80 mil m2 de espaço de 
escritórios e, apesar de 
seu tamanho, produzirão 
30% menos carbono do 
que permitem as 
regulações atuais.

 INTERNACIONAIS

de observações. A estimativa 
de aprovação é o final do ano, 
de acordo com o vice-ministro 
Carlos Estremadoyro.

Uma vez que a companhia 
selecionada termine o estudo, 
se analisará a viabilidade do 
projeto, que então passará para 
a agência ProInversión, que 

A obra deverá receber mais 
de US$ 3 bilhões.

Grupo Vía Central conseguiu 
empréstimo de US$ 855 milhões.
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Guindaste de 110 m para terreno acidentado

O novo guindaste Link-Belt de 120 t para 
terrenos acidentados vai além do esperado!

z A LANÇA DE PINO E TRAVA MAIS 
FORTE DA CATEGORIA

z COMPRIMENTO DA LANÇA 
11,6-50 M (38,3-164,1 PÉS)

z DUAS EXTENSÕES DE LANÇA TRELIÇADA 
DE 4,9 M (16 PÉS) DISPONÍVEIS

z ALTURA DA PONTA 79,8 M (262 PÉS)
z PACOTE DE VISÃO LINK-BELT
z O OBJETIVO É DAR ASSISTÊNCIA COM 

FILTROSMONTADOS REMOTAMENTE, 
VERIFICAÇÕES DE FLUIDOS E VERIFICAÇÕES 
DE LUBRIFICAÇÃO E PRESSÃO CENTRALIZADAS

Lexington, Kentucky, USA  |  www.linkbelt.com

Link-Belt Cranes facebook.com/linkbelt-cranesLink-Belt Cranes

OBTENHA MAIS INFORMAÇÕES COM SEU 
REVENDEDOR AUTORIZADO LINK-BELT

ARGENTINA
Paramount Gruas
+54-11-4392-1669 
Buenos Aires, Argentina

CHILE
Vial Equipment Services
+ 56-2-243-21300 
 Santiago, Chile

EQUADOR
Maquimax 
+593-4-600-4242
Guayaquil, Ecuador

PERU
Montacargas Zapler S.A.C. 
+ 511-399-1930
Lima, Peru 

BRAZIL
Demarc
+55 21 2524-9611
Rio de Janeiro, Brazil

COLOMBIA
Mercovil
+57-4-444-5587
Medellin, Colombia

MEXICO
MADISA
+ 52-81-8400-2000
Nuevo Leon, Mexico

TRINIDAD
Paramount Transport 
& Trading Co., Ltd.
+ 868-653-3802
Marabella, Trinidad

BMC Brasil Maquinas
+55-11-3036-4000 
San Paulo, Brazil

COSTA RICA, HONDURAS  & 
NICARAGUA
Contractor World Supply Corp
+ 786-229-6617

PANAMA
Cardoze & Lindo, S.A.
+ 507-274-9300
Panama City, Panama

VENEZUELA
Sunimca
+ 58-261-731-5589
Maracaibo, Zulia, Venezuela

Venha passar um 
tempo conosco no 
estande F5211, 

no Festival Grounds
Las Vegas, Nevada, EUA

De 10 a 14 
de março de 2020
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New Holland aumenta 
presença no Equador

O primeiro presidente 
da Volvo do Brasil, o 
sueco Tage Karlsson, 

morreu aos 93 anos na Suécia. 
Karlsson dirigiu a operação 
latino-americana da marca de 
1977 até 1985, começando sua 
jornada brasileira muito antes 

Unidos e o Brasil. Mas a 
compilação de informações, 
estudos e a pesquisa de 
mercado começaram no início 
dos anos 1970. Em 1972, 
Karlsson, que estava na área de 
planejamento de produtos, veio 
ao Brasil investigar o mercado 
local, com seu companheiro 
sueco Anders Levin.

Em 1977 assinou-se o 
contrato social que deu origem 
à Volvo do Brasil Veículos 
e Motores S / A, com sede 

em Curitiba. Em 1979, o 
primeiro veículo da marca 
fabricado no país saiu da linha 
de montagem, um chassi B58, 
cuja foto com Tage Karlsson 
no volante simboliza o início 
da jornada brasileira da marca 
sueca. No ano seguinte, a 
produção de caminhões 
começou com o modelo 
N10. Em 40 anos, a unidade 
brasileira da Volvo já superou 
a marca de 300 mil veículos 
produzidos.  �

disponíveis para operação, além 
de uma cabine confortável, 
de fácil acesso e grande 
visibilidade. “São máquinas 
com um braço Super Boom de 
grande alcance e capacidade 
de carga. Também se destacam 
por sua grande retenção do 
material, devido ao fato de que 
sua caçamba tem um maior 
ângulo de fechamento”, diz 
o gerente de marketing da 
New Holland Construction, 
Giovanni Borgonovo.

Morre o 
pioneiro da 
Volvo Brasil

JCB DE BRASIL A 
JCB do Brasil anunciou 
a contratação de Erica 
Jonas para o cargo de CFO 
(Chief Financial Officer) na 
América Latina. A executiva 
tem mais de 25 anos de 
experiência como gestora 
de finanças.

Sua última posição foi 
como gerente geral de 
finanças da Hyundai Motors 
do Brasil (carros), onde foi 
responsável por grandes 
mudanças na estrutura de 
gestão da empresa coreana.

“A chegada da Erica 
fortalece o nosso time em 
linha com o planejamento 
estratégico e adiciona 
diversidade com um ótimo 
background à equipe JCB”, 
revela. “É um mercado 
cada vez mais ocupado 
por mulheres, certamente 
acredito na influência e 
inovação que isso trará às 
discussões de negócio”, 
disse o presidente da JCB 
do Brasil e América Latina, 
José Luis Gonçalves.

Erica Jonas é formada 
em Ciências Contábeis e 
Administração, além de ter 
pós-graduação nos Estados 
Unidos.

 EM DESTAQUE

Tage Karlsson junto a um caminhão N10, milésimo veículo da marca 
feito no Brasil em 1981.

A New Holland Construction 
consolida cada vez mais 
sua presença no Equador, 
após a aquisição de 18 
minicarregadeiras pelo 
Ministério de Obras Públicas 
do país. Os equipamentos já 
estão em operação.

A venda foi feita pela 
distribuidora Austral, que usa 
as máquinas em diferentes 
obras em todo o território 
do país. “Seis unidades estão 
trabalhando na serra, outras seis 
no litoral e o restante no sul do 
país”, afirma a empresa.

Estas minicarregadeiras 
têm três tipos de controle 

“Para nós, esta venda foi 
muito importante porque 
os equipamentos estarão 
demonstrando todo seu 
potencial em diferentes obras 
e diversidade de terrenos, ao 
longo do Equador, afirma a 
concessionária.  �

O distribuidor Austral 
vendeu 18
minicarregadeiras. 

que o primeiro veículo saísse da 
linha de montagem em 1979.

O executivo se destacava 
não só por ter sido o 
primeiro presidente da Volvo 
no Brasil como, também, 
por ter desempenhado um 
papel crucial no trabalho de 
prospecção e na decisão de se 
investir no país. Muito antes de 
que o príncipe Bertil da Suécia 
assistisse a cerimônia de pedra 
angular da fábrica da Volvo 
Caminhões em abril de 1977, 
os suecos já haviam projetado 
a abertura de uma fábrica de 
caminhões e ônibus no país. 
Karlsson participou ativamente 
deste processo.

O Grupo Volvo já 
estava buscando mercados 
importantes como os Estados 
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SDLG faz dez anos de 
operação na América Latina
A marca de equipamentos 
de tecnologia simplificada 
SDKG, que pertence ao Grupo 
Volvo, está completando dez 
anos na América Latina. Com 
o lançamento da marca em 
2009, a Volvo CE começou a 
abordar o mercado da região 
com duas propostas de valor 
diferentes, e a SDLG conseguiu 
ganhar terreno entre os clientes 
e as aplicações de menor 
demanda por tecnologia e mais 
necessidade de desempenho 
com resultados econômicos.

Nestes dez anos, são 6,3 mil 
máquinas da SDLG vendidas 
nos mercados onde a marca 
foi introduzida. Além da 
ideia de oferecer um produto 

A John Deere lançou no 
Brasil um novo modelo de 
escavadeira. Trata-se da 200G, 
de 20 toneladas, que vem 
complementar seu portfólio de 
escavadeiras que são vendidas 
no Brasil, composto pelos 
modelos 210G, 210G LC e 
210G LC ME.

com capacidade de trabalho 
similar aos da Volvo, mas com 
custo de aquisição menor e 
manutenção mais simplificada, 
a SDLG trouxe um diferencial 
com relação à concorrência 
dos chamados equipamentos 
“value brand”, que foi a rede de 
suporte.

“O pós-venda estruturado da 
SDLG transformou-se num 
grande diferencial competitivo. 
Dentre as marcas concorrentes 
da SDLG, não existia uma 
empresa com essa grande 
vantagem. O cliente percebeu 

John Deere lança nova 
escavadeira no Brasil

Tal como os demais modelos, 
a 200G será fabricada nas 
unidades da John Deere em 
Idaiatuba, interior de São 
Paulo.

“A John Deere está sempre 
ouvindo o feedback dos 
clientes para desenvolver 
produtos que vão ao encontro 

esse atendimento constante e 
de qualidade”, diz o diretor 
comercial da Volvo CE na 
América Latina, Gilson Capato.

A bem-sucedida experiencia 
de dual brand da Volvo CE 
com a SDLG teve na América 
Latina seu laboratório. �

das necessidades do mercado 
brasileiro de construção. Esta 
escavadeira de 20 toneladas 
foi constituída para aliar 
importantes necessidades 
dos clientes brasileiros: baixo 
consumo de combustível e 
custos operacionais, além 
de maior versatilidade 
operacional”, diz Roberto 
Marques, diretor de Vendas da 
Divisão de Construção da John 
Deere Brasil.

De acordo com a marca, o 
modelo 200G é aplicável em 
uma variedade de serviços, 
como construção, agrícola e 
florestal. Entre muitas outras 
características, a escavadeira 
pode trabalhar em três modos – 
Eco, Power e High Power – 
que adequam a força de 
trabalho à operação. �

POWERSCREEN
A marca especialista em 
britadores e peneiras 
móveis Powerscreen 
anunciou o relançamento 
de sua linha Phoenix, que 
foi uma das primeiras que 
produziu na história.

“O mercado global de 
gestão de resíduos está 
se ampliando com rapidez 
à medida que projetos 
de governo se orientam 
a melhores práticas 
ambientais, por isso o 
momento é ideal para trazer 
de volta a linha Phoenix, com 
sua comprovada trajetória 
em reciclagem. Estamos 
entusiasmados de fazer 
ressurgir das cinzas a 
Phoenix, e ter novamente 
estas lucrativas máquinas 
em nossa linha de produtos”, 
afirmou Neil Robinson, 
responsável pelo produto.

Phoenix é uma coleção 
de máquinas britadoras 
de tambor usadas 
principalmente em aplicações 
de reciclagem de resíduos 
de construção, demolição, 
madeira, terra vegetal, 
material compostado e 
resíduos verdes em geral. 
O material é triturado e 
separado de maneira a se 
obter matéria prima para 
novos produtos reciclados. 
A linha inclui os modelos 
Phoenix 1600, Phoenix 2100 
e Phoenix 3000.

 EM DESTAQUE

 A 200G é uma máquina de 20 toneladas. 

Combinação de pós-venda 
estruturado com preços 

acessíveis trouxeram o sucesso.
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Manitou reúne seus 
distribuidores latino-americanos

MANITOWOC
A Manitowoc nomeou 
Luciano Dias como novo 
diretor de vendas no 
Brasil. Em tal função, Dias 
fica incumbido de ampliar 
o Modo Manitowoc no Brasil, 
trazendo mais velocidade e 
inovação às operações no 
país. Ele comanda os setores 
de vendas e atendimento ao 
cliente de todas as linhas 
de produtos da Manitowoc 
disponíveis no Brasil e 
também é responsável pelo 
centro de treinamento da 
Manitowoc localizado em 
São Paulo, mas que atende a 
técnicos de toda a América 
Latina.

O novo diretor de vendas 
já está familiarizado com 
a equipe da Manitowoc no 
Brasil — antes de uma 
recente experiência fora 
da empresa, Dias havia 
trabalhado na Manitowoc por 
12 anos. Com 24 anos de 
ampla experiência em vendas 
e marketing, Dias ajudará 
a fabricante de guindastes 
a aprimorar a estratégia 
no mercado brasileiro de 
foco no cliente, fortalecerá 
os esforços relacionados 
aos serviços pós-venda e 
continuará cultivando relações 
com distribuidores e clientes.

A recuperação da 
infraestrutura demandará 
muitos guindastes.

 EM DESTAQUE

e pesquisamos antes toda 
a rodovia, de maneira a ir 
verificando possíveis obstáculos 
e outras dificuldades”, diz a 
empresa.

A Goldhofer tem soluções 
de transporte que atendem 
cargas de até 45 toneladas 
por eixo. “Isto implica um 
desenvolvimento permanente 
de nossos sistemas modulares, 
usados com êxito em todo 
o mundo e que atendem há 
décadas em todos os serviços 

A Manitou, fabricante 
francês especializado em 
manipuladores telescópicos e 
plataformas aéreas, promoveu 
de 8 a 10 de outubro 
um encontro com seus 

imagináveis sob as condições 
mais extremas, seja em desertos 
de 50 graus ou na Sibéria 
com temperaturas de 40 graus 
negativos”, afirma a marca dos 
transportadores modulares.

O ambiente amazônico pôs 
à prova esta característica dos 
transportadores. Os módulos 
SPMT vêm se difundindo 
muito nos últimos anos, 
e qualquer melhoramento 
logístico nas economias passa 
por adotar esta tecnologia. �

distribuidores da América 
Latina em Punta del Este, 
Uruguai. 

De acordo com o diretor 
geral da Manitou para o Brasil 
e América Latina, Marcelo 
Bracco, os três dias de encontro 
foram estratégicos para a 
marca. “Falamos sobre os 
planos da Manitou para 2020 
e fizemos um overview de 
nossos resultados em cada país. 
Uma grande oportunidade de 
relacionamento e geração de 
negócios”, disse Bracco. 

Cerca de 20 distribuidores 

A transportadora de cargas 
pesadas Makro transportou 
os rotores de turbinas para a 
central hidrelétrica de Belo 
Monte, no Pará.

Cada rotor pesa mais 
de 320 toneladas, e por 
isso a complexidade para 
movimentar estas peças é 
grande. A fim de ajudar no 
trabalho, foi escolhido um 
equipamento transportador 
Goldhofer, modelo THP SL 
de 20 eixos, que garantiria a 
estabilidade da carga durante 
o transporte. Por sua vez, 
com o auxílio do software 
Goldhofer Easy Version and 
Easy Load, monitorou-se o 
esforço exercido pela carga 
ao pavimento durante o 
transporte, a fim de permitir 
melhores manobras.

Providências logísticas 
da parte da Makro foram 
fundamentais. “Usamos 
escolta para bloquear rodovias 

Makro e Goldhofer 
na fl oresta amazônica

participaram do encontro, 
que apontou uma forte 
tendência ao crescimento em 
todas as linhas de produto 
para a empresa, e uma 
presença latino-americana em 
expansão. “Nosso potencial de 
crescimento na região é muito 
grande. Em breve, teremos 
mais lançamentos e muitas 
novidades para compartilhar 
com o mercado”, afirma. 

A empresa teve no primeiro 
semestre de 2019 um 
crescimento interanual de 20% 
na América Latina. �

A transportadora levou componentes super 
pesados para a usina de Belo Monte. 

Cerca de 20 distribuidores 
participaram do encontro.
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TENHA TUDO ISSO COM  
AS PEÇAS YELLOWMARK™
Obtenha o ajuste correto para sua máquina 
e orçamento com Yellowmark, uma marca 
Caterpillar. Veja como essa linha de peças 
de equipamentos de construção para 
as máquinas Cat atinge o equilíbrio certo 
entre praticidade e confiabilidade a um 
preço mais acessível.

Converse com o revendedor ou acesse 
Yellowmark.com para saber mais.
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N o dia 1º de dezembro de 2018, 
assumia o México um governante 
com visão de país diferente 

daquela a que estavam acostumados os 
mexicanos. O governo de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) prometia 
reformas, mudanças e projetos para buscar e 
contribuir para o desenvolvimento do país. 

Apesar da austeridade e responsabilidade 
reivindicadas pelo governo, ao mesmo 
tempo ele afirma estar movendo uma boa 
quantidade de projetos para que se iniciem, 
continuem ou acabem obras públicas no 
país.  

Nesta linha, o titular da Secretaria de 
Comunicações e Transportes (SCT), Javier 
Jiménez Espriú, falou sobre a gestão destes 
projetos para dar conta das prioridades 
do governo. “Realizamos um profundo 
exercício de reengenharia de estruturas e 
procedimentos de austeridade republicana, 
uma gestão técnica e eficiente dos 

recursos públicos em concordância com 
os postulados da Quarta Transformação”, 
afirmou. 

PROJETOS RODOVIÁRIOS
Em matéria de rodovias, a SCT diz que 
foram investidos até 31 de agosto cerca 
de US$ 2,1 bilhões, o que representaria 
93% do que o governo orçou para a área 
de estradas neste ano. Ao mesmo tempo, 
a secretaria diz que com um investimento 
de US$ 1 bilhão pode melhorar cerca de 
4 mil quilômetros da Rede Federal de 
Rodovias, que compreende 75% da malha 
viária nacional. Também se encontram em 
processo 16 projetos, relativos a trechos 
livres e construção de autoestradas, em 
que dois foram concluídos, com um 
investimento de US$ 681 milhões.  

Além disso, em 11 de outubro a 
concessionária do sistema de Rede de 
Rodovias do Ocidente (RCO) vendeu 

parte do controle acionário da concessão, 
equivalente a 70%, por cerca de US$ 2,35 
bilhões. 

O governo e a SCT celebraram esta ação 
como algo que “mostra o interesse por 
investir em projetos de infraestrutura de 
longo prazo no México, potenciando assim 
a atividade econômica da região”. 

E também, o Subsecretaria de 
Infraestrutura Cedric Escalante celebra 
os investimentos na rede de 750 km de 
Querétaro e os trabalhos na Federal Mex-
120, que darão ocupação diretamente a 
200 mil pessoas e permitirão melhorar a 
conectividade de Querétaro e San Luís de 
Potosí. 

Mas o governo não atua sozinho. No 
que se refere a Parcerias Público-Privadas, 
há montantes próximos a US$ 1 bilhão 
comprometidos, entre os quais destacam-se 
cinco projetos de infraestrutura, tais como 
o viaduto urbano Santa Catarina, que tem 
7,9 km, sobre a rodovia Monterrey – 
Saltillo. Também se destaca aí a ampliação 
para três pistas de 30 quilômetros do trecho 
Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal, que está 
contratado à empresa Aldesa, que investirá 
cerca de US$ 48 milhões. 

Por outro lado, a RCO tem a seu cargo três 
obras: 39 km de rodovias de Ecuandureo 
a La Piedad, com investimento de US$ 
80 milhões; o acesso à rodovia Lagos de 
Moreno, com 25 quilômetros e também 

AMLO, sigla pela qual é 

conhecido o novo presidente 

do México, mantém 

uma grande carteira de 

projetos. Reportagem 

de Gabriel Lira.

México 
versão AMLO

Fresadora Wirtgen en ação no país.
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com investimento de US$ 80 milhões, 
e a rodovia Zitácuaro e Maravatío, com 
trecho de 71 km e investimento de US$ 
161 milhões.  

Finalmente, a empresa Meta tem em 
suas mãos o projeto de rodovia alternativa 
de San Luís de Potosí até Matehuala, 
onde haverá obras em 37 quilômetros e 
investimentos já comprometidos de cerca 
de US$ 220 milhões. 

CARGA E TRANSPORTE
Outro aspecto para considerar a respeito 
das obras no México são os projetos de 
aeroportos, ferrovias e portos, em que tal 
como no caso das rodovias, foram feitas 
reestruturações para ir em linha com a 
responsabilidade do governo com os gastos 
em obra pública. 

A SCT diz que em 31 de agosto havia 
investido US$ 2,1 bilhões, 93% do orçado 

para estradas pelo governo em 2019. 

de interesse para a segurança nacional. 
Para os mexicanos, este projeto é defensável 

por ser uma opção com menor custo e menor 
impacto ambiental. “Este é um solo melhor 
para construir. Onde seria o NAICM (novo 
aeroporto que foi interrompido), é um 
lago, uma zona de alagamentos constantes”, 
afirmou o presidente. Vale destacar que 
as novas instalações contarão com duas 
pistas de aviação civil e umamilitar, que se 
somarão às duas já existentes no aeroporto 
Benito Juárez da capital, e a uma quarta na 
cidade de Toluca. Uma vez concluídos estes 
trabalhos, o recinto mudaria de nome para 
Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, que 
conformaria a rede aeroportuária integral 
junto ao aeroporto AICM e o aeroporto de 
Toluca. Espera-se que a primeira etapa do 
projeto seja entregue em 2021, tal como as 
reformas de alguns outros aeroportos. 

A administração AMLO também tem 
em carteira projetos como o Trem México-
Toluca e o Trem Maya. Para o primeiro, 
atualmente com 86% de obras concluídas, 
é necessário US$ 1,4 bilhão ainda para 
concluir o trabalho, o que equivale a um 
terço do que se investiu até agora, segundo 
o secretário Jiménez Espriú. A imprensa 
local, no entanto, havia informado que 
o projeto havia sido orçado em US$ 1,5 

Por exemplo, tão logo 
assumiu o novo governo, 
se cancelaram as obras 

do Novo Aeroporto 
Internacional da Cidade do 
México, que tinham já 20% de 

andamento, com o argumento 
de deter um desastre ecológico, 

um desperdício de recursos e evitar 
passar compromissos financeiros altos 

de mais para administrações futuras. 
“Além disso evitamos desperdiçar a 
infraestrutura aeroportuária existente”, diz 
a SCT. Para dar resposta à saturação do 
atual aeroporto, decidiu-se a integração do 
sistema aeroportuário da metrópole com o 
de Toluca, para então somar a construção 
de um novo terminal aéreo em Santa Lucía, 
cujo investimento chegaria a ser de US$ 
4 bilhões e tem inauguração prevista para 
março de 2022. 

A reconversão da base militar em 
aeroporto civil se tornou a principal aposta 
do governo para resolver a saturação aérea e 
um grupo de escavadeiras já teria retomado 
os trabalhos que estavam paralisados desde 
a administração Peña Nieto, e tinham 
30% de andamento. Para AMLO, retomar 
estes trabalhos não foi fácil, dados alguns 
recursos jurídicos interpostos pela oposição. 
Não obstante, tudo se destravou quando 
o Executivo qualificou a obra como sendo 

com investimento de US$ 80 milhões, 

A SCT diz que em 31 de agosto havia 
investido US$ 2,1 bilhões, 93% do orçado 

para estradas pelo governo em 2019. 

assumiu o novo governo, 
se cancelaram as obras 

do Novo Aeroporto 
Internacional da Cidade do 
México, que tinham já 20% de 

andamento, com o argumento 
de deter um desastre ecológico, 

um desperdício de recursos e evitar 
passar compromissos financeiros altos 

de mais para administrações futuras. 
“Além disso evitamos desperdiçar a 
infraestrutura aeroportuária existente”, diz 
a SCT. Para dar resposta à saturação do 
atual aeroporto, decidiu-se a integração do 
sistema aeroportuário da metrópole com o 
de Toluca, para então somar a construção 
de um novo terminal aéreo em Santa Lucía, 

A refinaria Dos 
Bocas terá uma 

capacidade de 
produção de 

340 mil barris 
por dia. 

Concluídos os trabalhos, a base Santa 
Lucía terá o nome de Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles. 
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se injetará US$ 1,4 milhão para estudos 
relativos à linha Querétaro, e outro US$ 1,8 
milhão para o estudo do sistema urbano. 
Saindo do papel, estes projetos deverão 
receber cerca de US$ 193 milhões da SCT 
para desenvolvimento e construção dos 
projetos. 

A SCT também tem ainda na agenda de 
2020 a ampliação do trem elétrico na Zona 
Metropolitana de Guadalajara, para o qual 
se prevê uma injeção de US$ 6,3 milhões, 
e a ampliação da Linha 12 do metrô da 
capital, com orçamento de US$ 26 milhões.  

Em matéria portuária, um investimento 
de US$ 944 milhões estaria reservado 
para três projetos de infraestrutura. A 
empresa Caxxor Group quer levar produtos 
mexicanos a lugares pouco explorados, 
como Emirados Árabes e Rússia, seja 
pelo porto de Chiapas ou de Veracruz. 
Ao mesmo tempo, busca-se conectar o 
setor minerador e energético com sócios 

importantes e estratégicos como os Estados 
Unidos. Segundo o governo, o projeto 
do Caxxor Group em sociedade com a 
ACXESA deve iniciar ainda este ano com 
a construção do porto de Chiapas, com 
investimento inicial de US$ 264 milhões. 
Também deve ser iniciado o trabalho de 
construção do Porto de Veracruz por US$ 
230 milhões, fechando o ano com o projeto 
de maior orçamento, o Porto Soto La 
Marina, que consumirá investimentos de 
US$ 450 milhões.

Estas três iniciativas portuárias seriam 
parte da primeira etapa de um projeto 
que conectará o serviço com outras obras 
do consórcio Caxxor Group ACXESA na 
América Central. Vale dizer que a Caxxor 
estima um déficit real de investimentos 
em portos na América Latina equivalente a 
US$ 55 bilhões. 

MAMMOET
Em particular, no porto de Veracruz a 
empresa Mammoet participou na primeira 
fase da expansão do recinto, levando três 
guindastes navio-terra e 18 guindastes 
pórtico com pneus (RTG) com a finalidade 
de ajudar na iniciativa que aumentará 
a capacidade do porto. Para isso, foram 
necessárias duas transportadoras modulares 
autopropelidos (SPMT) de 28 eixes para 
mover os guindastes STS mais oito RTG. 
Enquanto o RTG mais pesado pesava 197 
toneladas, o maior dos guindastes STS 
pesava nada menos que 1.365 toneladas. 

bilhão, mas alterações no meio do caminho 
levaram o orçamento a subir para US$ 4,8 
bilhões. “Diferentemente do NAICM, é 
mais conveniente terminar este projeto”, 
afirmou o Secretário.  

O Trem Maya tem um traçado de 
cerca de 1.460 quilômetros e tem por 
finalidade conectar as principais cidades 
e circuitos turísticos da Zona Maya, 
integrando territórios de grande riqueza 
e desenvolvimento cultural. Além disso, 
à noite ele operará como trem de carga 
para beneficiar outros setores da economia 
do país. Durante este ano, houve a 
recuperação de vias obsoletas eu ocupam 
aproximadamente a metade do trajeto. 
Em 2020, se dará início aos trabalhos de 
construção dos trechos Selva e Caribe II, 
que totalizam cerca de 260 km de ferrovias. 
Espera-se, então, que o Trem Maya entre 
em operação em 2024. 

Com relação às estações e outros 
desenvolvimentos de infraestrutura 
derivados, se construirão em contratos 
de investimento misto (PPP). Ou seja, 
empresas privadas desenharão, financiarão, 
construirão e manterão as vias férreas, 
o material rodante e os sistemas de 
comunicação dos trens. 

MAIS FERROVIAS
Além do anterior, há outros dois projetos 
ferroviários em carteira que em 2020 
receberão recursos para os estudos de 
pré-investimento. Um deles é o trem 
metropolitano que unirá Guanajuato 
com Querétaro, e o outro é um trem 
subterrâneo para a área metropolitana de 
Monterrey. Para determinar a rentabilidade 
e sustentabilidade de ambos os projetos, 

>

O Caxxor Group, em 
sociedade com a ACXESA, 
vai construir os portos 
de Chiapas, Veracruz 
e Sol La Marina.

A Ulma participou no projeto Etileno XXI, 
a maior planta de etileno da América Latina. 
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de Tabasco e da sonda de Campeche, de 
onde se extraem cerca de 80% da produção 
mexicana. 

Por outro lado, a empresa de soluções de 
engenharia Ulma participou na construção 
da maior planta latino-americana de etileno, 
em Coatzacoalcos. O projeto Etileno XXI 
quer satisfazer a demanda interna por 
produtos petroquímicos, substituindo as 
importações, já que 40% dos produtos 
de polietileno serão produzidos nestas 
instalações. 

A participação da Ulma teve a ver com as 
estruturas construídas para o projeto, que 
foram compostas por colunas com seção 
transversal de 1 x 0,6 metros e lajes a alturas 
de 7,48, e 10,48 metros respectivamente. 
Para construir estas colunas, se utilizou o 
sistema de formas leves NEVI em estruturas 

de 7,5 m de altura compostas por dois 
painéis de 2,4 m e 1,2 m de altura, com 
larguras de 0,75m, 0,4m e 0,3m. Além 
disso, como característica especial, se 
colocaram aberturas de lançamento nas 
colunas a uma altura de 3,5 metros.  

Os escoramentos BRIO foram uados para 
suportar a superfície da laje que mede 
ao todo 1.400 m2 com espessura de 0,3 
metros em algumas seções, e até 1,2 metros 
nas seções da viga. As torres de escoramento 
com seções transversais de 2,5m x 1,5m e 
2,5m x 1m suportaram as cargas que se lhes 
exigiu. Também as vigas BTM constituíram 
a estrutura da forma principal.

As formas NEVI foram usadas nas paredes, 
enquanto as estruturas de andaimes BRIO 
multidirecionais grandes se usaram para o 
trabalho em altura.  �

Uma vez finalizados estes trabalhos, diz 
a Mammoet, este projeto triplicou a 
capacidade de carga do porto, passando 
de 24 para 66 milhões de toneladas. Vale 
lembrar que outros 10 RTG serão levados 
para lá no final deste ano ainda como parte 
da fase 2 do projeto, que então deverá 
aumentar a capacidade de carga do porto 
para 95 milhões de toneladas. 

FOMENTO À PRODUÇÃO
No médio prazo, há um projeto que busca 
oferecer a autossuficiência na produção de 
gasolina e diesel, a fim de oferecer melhores 
condições de preço aos consumidores. Para 
isto está o projeto da refinaria Dos Bocas, em 
Tabasco, que terá capacidade de produção 
de 340 mil barris por dia. Desta forma, 
o governo busca aumentar a elaboração 
de produtos refinados no próprio país, 
dando um impulso ao desenvolvimento 
econômico e social da zona sudeste do 
México. 

O governo diz que 80% os combustíveis 
que se consomem no México são importados, 
pelo que a dependência energética se traduz 
em um maior custo para os consumidores. 
Por isso, o plano é produzir mais gasolina 
no país, modernizando as seis refinarias 
que tem o país, e construindo uma sétima, 
propriedade da empresa pública Petróleos 
Mexicanos, a Pemex.

O projeto se localiza onde chegam os 
dutos de petróleo proveniente do litoral 

Para parte da execução dos trabalhos do projeto Etileno XXI, usaram-se formas NEVI.
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de máquinas para construção de rodovias 
mostraram neste ano suas melhores apostas 
em termos de produto para tão necessárias 
obras. 

MULTIFUNCIONAIS
As soluções multifuncionais estão na 
moda nesta indústria. É necessário dar 
produtividade às empreiteiras, e desta 
maneira os principais fabricantes querem 
oferecer soluções completas. 

É o caso do tradicional Grupo Wirtgen, 
que há poucos anos pertence à John Deere. 
Sua nova solução digitalizada para obras 

O utro ano já se vai terminando 
sem que os governos da América 
Latina tenham avançado muito 

(ou o necessário) no que toca a ampliação 
da malha viária. 

Como costuma acontecer, a instabilidade 
continua sendo crucial para a vida regional. 
Na Argentina, o ano fecha com várias obras 
fi nanciadas por órgãos multilaterais, porém 
com o efeito de um terremoto político que 
torna o futuro imprevisível. Sobre o país, 
vale a pergunta: as condições de pagamento 
dos bilionários empréstimos do FMI 
continuarão a existir? Haverá condições 
de fazer os pagamentos internos e externos 
para tantas obras?  

O Brasil, por sua vez, está com os dois pés 
fi rmes no caminho de reformas, e promete 
crescimento ano após ano, mas desde 2016 
continua cortando os gastos públicos e 
melhorando a cena burocrática, mas o 
crescimento não volta. O novo governo 
aposta tudo nas concessões rodoviárias e de 
outras infraestruturas, mas o clima político 
ainda é pesado e se comenta que isto poderá 
afastar os investimentos. 

No Peru, outro mercado importante, tudo 

ia bem mas outro terremoto político que 
incluiu até um fechamento temporário do 
Parlamento trouxe dúvidas sobre o futuro. E 
até o Chile, que havia sido conclamado um 
oásis de estabilidade, agora está submerso 
em protestos populares que paralisam 
projetos e podem ter altos impactos 
econômicos. 

Esta é a América Latina, e o melhor é 
aceitar que certas realidades não mudam 
lentamente. O que também não muda é a 
necessidade de melhores estradas, e é por 
isso que, mais uma vez, a potências fabris 
do mundo que participam da produção 

Chega ao fi m 2019, 

com muitas novidades 

tecnológicas para 

construção de vias. 

Agora, a região tem que 

aplicá-las. Reportagem 

de Fausto Oliveira. 

>

Rumo ao futuro

Multifuncionais como o TBR 800, da 
Romanelli, estão na moda por sua 
versatilidade e bons resultados. 

Soluções de controle digital, como o Auto 
Pilot da Wirtgen, proporcionam um trabalho 

mais bem feito com menor esforço.

CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
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>

de satélite (GNSS), comanda a direção e as 
inclinações das pavimentadoras. 

A promessa é que com este sistema a 
obra pode fluir mais facilmente, gerando 
economia de tempo e mais produtividade 
para a empresa que realiza o serviço. 

A brasileira Romanelli é outra grande 
empresa do setor que se destaca por 
soluções multifuncionais, como é o caso 
de seu equipamento TBR 800. O modelo 
é um kit para operações de recuperação 
de asfalto danificado em cidades. Com 
apenas um veículo, a Romanelli possibilita 
a fresagem de asfalto ruim, passando 
então à limpeza e depois à aplicação de 
material ligante. Então, o próprio TBR 
800 transporta asfalto quente ou frio para 
a descarga. Uma vez que esteja posto sobre 
o ligante, o equipamento aciona uma placa 
compactadora que conclui a reparação do 
asfalto que estava ruim. 

Com esta solução, a Romanelli 
está conseguindo abrir mercado em 
administrações municipais pelo Brasil, 
desesperadas que estão por manter suas 
ruas e avenidas sem ter que gastar demais 
nem tampouco fechar o tráfego por muito 
tempo. 

ROLOS 
Em termos de rolos compactadores, houve 
novidades lançadas ao mercado latino-
americano em 2019. O maior fabricante 
mundial de equipamentos, a norte-
americana Caterpillar, apresentou dois 
novos produtos para compactação de solo 
e asfalto, ambos agora fabricados na sua 

unidade de Piracicaba, São Paulo. 
Trata-se dos rolos CB7 e CB10, cujos 

nomes têm a ver com seus pesos operacionais. 
O CB7, na classe das sete toneladas, é um 
rolo para obras menores, preferencialmente 
em ambientes urbanos. Enquanto o CB10 
tom tonelagem intermediária, e pode ser 
aplicado tanto em obras de rodovias como 
em avenidas e ruas nos espaços urbanos. 

“Ambos os rolos trazem melhorias no 
que diz respeito ao controle do operador, 
além de um melhor sistema de injeção 
de água e acesso aos serviços e pacotes de 
iluminação”, diz a fabricante, agregando 
que os dois novos modelos combinam 
sensores de temperatura da mistura asfáltica 
por infravermelho e de GPS. Isto facilita 
que o operador saiba com mais precisão a 
temperatura do pavimento compactado, a 

viárias é o Auto Pilot 2.0, um sistema de 
referência de informações do solo que 
apresenta dados em 3D para obras de 
pavimentação. 

O conjunto de hardware e software do 
sistema tem conexão com uma estação 
GPS, e por meio de navegação com suporte 

NOVA SOLUÇÃO 
PARA INCLINAÇÕES 
EXTREMAS
A tradicional marca de equipamentos 
rodoviários Dynapac criou uma solução 
para um problema comum em obras 
de pavimentação: as inclinações. Esta 
solução foi desenvolvida quando os 
equipamentos da marca estavam em 
processo de construção de uma nova 
pista para o autódromo de Nürburgring, 
na Alemanha. A obra exigia a produção 
de camada asfáltica em todo o circuito, 
e num trecho a inclinação chegava a ser 
de 17 graus com relação à superfície. 

Isto ocasionava riscos para a 
alimentação do asfalto diretamente 
do caminhão à vibroacabadora. Se o 
asfalto de introduz no silo dianteiro da 
máquina de maneira irregular, a mesa 
de pavimentação provavelmente refletirá 
esta irregularidade. Além disso, a 
inclinação pode complicar o movimento 
de empurrão que a vibroacabadora tem 
que dar no caminhão. 

Então os engenheiros da Dynapac 
propuseram a aplicação de uma cinta 
alimentadora móvel da mesma marca,  
o modelo MF2500CS, mas equipada 
com um acessório chamado Swing App. 
Ele permite o movimento lateral da  
cinta de alimentação em até 55 graus. 

O resultado foi que o caminhão 
com asfalto pôde rodar ao lado da 
vibroacabadora, e não à sua frente. 
Gerou-se estabilidade para o caminhão 
e o abastecimento de asfalto ficou 
totalmente uniforme, evitando assim 
comprometer a superfície lisa da nova 
pista do autódromo.  

Sem dúvida, uma inovação inteligente 
que fará a diferença.

O compactador de solos V110, da New 
Holland, é fabricado na Índia e está em fase 

de pré-lançamento no Brasil. 

O lançamento comercial do V110 da New 
Holland está previsto para 2020. 
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a uma maior demanda de produção em 
obras médias. Por sua vez, o CA 35 Rhino 
foi pensado para atender grandes obras de 
construção pesada, satisfazendo a demanda 
por alta produtividade. 

Entre outras inovações da série Rhino, 
estes rolos têm eixo excêntrico otimizado, 
que reduz a inércia no início do giro, e 
segundo a Dynapac, necessita de menos 
energia para iniciar a vibração do tambor. 
O resultado é uma redução de 11kW para 
iniciar a vibração, o que economizaria 
combustível. Outra novidade da série está 
no sistema de tração do CA 25 Rhino, 
que foi otimizado com um motor de 
velocidade variável no cilindro, podendo 
assim controlar a tração em diferentes 
tipos de solos e aplicações. O CA 30 Rhino 
e o CA 35 Rhino têm, além do motor 
variável no cilindro dianteiro, um motor 
variável no eixo traseiro, o que aumenta a 
sensibilidade geral do sistema a mudanças 
no solo.

Também a New Holland, marca do 
Grupo CNH, apresentou um novo produto 
para a parte de rolos compactadores. 
O pré-lançamento de seu modelo para 
compactação de solos V110 foi durante a 
feira Paving Expo, que teve sua primeira 
edição realizada este ano em São Paulo. Seu 
lançamento comercial está previsto para 
2020. 

O equipamento é um modelo com 
peso operacional de 12.400 quilos, duas 

amplitudes (,8mm e 1,8mm) e duas 
frequências (31 e 34 Hz). A espessura do 
cilindro frontal é de 32 milímetros, o que 
de acordo com os executivos da marca é a 
maior na categoria. 

A New Holland o apresentou com pé de 
carneiro, mas informou ao público que o 
modelo poderá ser aplicado com tambor 
liso, em caso de solos menos coesivos. Nestes 
casos, a espessura do cilindro diminui para 
25 milímetros. 

PENSADO PARA A REGIÃO
Fabricado na Índia, o V110 da New 
Holland foi adaptado para atender 
requisitos dos mercados latino-americanos. 
Por exemplo, na Índia o equipamento usa 
motor Mahindra, mas na América Latina 
será vendido com motor FPT S8000 do 
próprio Grupo CNH, com 110HP. Outra 
adaptação importante foi a colocação de 
cabine ROPS/FOPS com ar condicionado. 

“O V110 é o primeiro equipamento 
da nova linha de compactadores da New 
Holland Construction para o mercado 
brasileiro. Com o pré-lançamento, 
complementamos nossa linha de produtos 
com soluções para o setor de infraestrutura 
rodoviária”, disse o gerente de marketing 
da New Holland Construction, Giovanni 
Borgonovo. 

Com novidades signifi cativas em 2019, 
sob um contexto que não foi o melhor que 
se podia esperar, a indústria de máquinas 
viárias mostra uma vez mais que aposta 
na América Latina. Agora, há que se 
corresponder.  �

posição da máquina, a contagem exata de 
passadas e a resposta do pavimento.  

A Caterpillar afi rma que o sistema 
intuitivo melhora muito o rendimento 
de uma compactação feita durante a 
noite, reduzindo a dependência da visão 
humana sobre o trabalho. “O sistema de 
monitoramento também ajuda a manter 
dados sincronizados sobre o padrão 
de deslocamento, e compartilha estas 
informações entre as telas de diferentes 
máquinas”, diz a fabricante. 

LINHA FORTE
A Dynapac também anunciou este ano o 
lançamento de uma nova linha de rolos para 
a América Latina. Trata-se da linha Rhino, 
composta por modelos de um cilindro a 
partir de 10 toneladas. 

“Desenvolvemos este projeto junto a 
nossos clientes na América Latina. É um 
compêndio das melhores experiências que 
acumulados ao longo de 61 anos de atuação 
no continente, e sobretudo adequado para 
a realidade que encontramos nos ambientes 
latino-americanos da construção civil”, 
diz Carlos Santos, gerente de vendas da 
Dynapac Brasil. 

A série Rhino complementa a atual linha 
de produtos Dynapac com três novos 
modelos. Eles são o CA 25 Rhino, o CA 
30 Rhino e o CA 35 Rhino. Com esse 
aumento no número de modelos, a 
Dynapac amplia sua carteira de soluções 
fabricadas na América Latina de sete para 
nove produtos. 

O CA 25 Rhino é projetado para apoiar 
o trabalho diário da construção, para 
empreiteiras médias e pequenas, que de 
acordo com a marca são a maioria entre os 
usuários de rolos e respondem pela maioria 
das aplicações. O CA 30 Rhino se destina 

Com dois novos modelos 
de compactadores, a 
divisão de pavimentação 
da Caterpillar expande 
sua presença na região.

Aqui a solução para pavimentar em 
inclinações da Dynapac.
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Vendas dos 20 maiores fabricantes de guindastes 

no mundo continuam em alta. Reportagem de IC&ST.

Q ualquier aumento nas vendas 
dos 20 maiores fabricantes de 
guindastes do mundo é muito 

bem-vindo. 
Este ano, o aumento é particularmente 

interessante, de 1,5%, ou pouco mais de US$ 
3 bilhões. O total de receitas obtidas pelos 
fabricantes listados neste ano alcançou US$ 
27,8 bilhões, a partir dos US$ 24,8 bilhões 
registrados em 2018. Embora a maioria 
deste aumento provenha principalmente 
dos fabricantes chineses, também os demais 
players listados estão em alta, muitos com 
crescimentos de dois dígitos. 

Os aumentos extraordinários em termos 

diferença deste ano, de US$ 406 milhões, é 
quase o dobro do que foi há um ano, quando 
havia sido de US$ 217 milhões. No terceiro 
lugar está a Cargotec, que teve faturamento 
estável em relação ao ano passado. Seu 
número inclui uma contribuição da Effer, 
especialista italiana em guindastes de 
grandes cargas e personalizados, adquirida 
no terceiro trimestre de 2018. A Cargotec 
também adquiriu a marca de guindastes 
marítimos TTS no início deste ano. 

Desta forma, as três primeiras companhias 
conservam as mesmas posições do 
ano passado. O mesmo com as últimas 
três da tabela (e a Kobelco manteve o 
16º lugar). Mas as demais 13 posições 
sofreram mudanças. Os movimentos são 
em grande parte resultado da performance 
dos fabricantes chineses. A XCMG ganhou 

NOTA DO EDITOR
O ICm20 foi preparado com 
faturamentos obtidos no ano calendário 
de 2018, ou ano financeiro terminado 
em março de 2019. As porcentagens 
de alteração relativas a receitas estão 
baseadas em moedas nacionais usadas 
nos respectivos relatórios das empresas, 
e não têm relação com os valores de 
alteração mostrados na tabela, que se 
expressam em dólares. As taxas de 
câmbio usadas para este ano são:

Taxa de câmbio em 29 de outubro de 2019  
(www.xe.com)

  Euro 1 = US$ 1,10804
 US$1 = JPY 108,941
 CNY (RMB) 1 = US$ 0,141557 
 US$1 = CNY 7,06428
 US$1 = MYR 4,18372 

RANK 
2019

RANK 
2018 EMPRESA

  VENDAS US$ MILHÕES
2018                2017 NA INTERNET

GUINDATES 
SOBRE RODAS

GUINDATES
SOBRE ESTEIRAS

GUINDATES
TORRE

GUINDATES
DE CARGA

PONTES 
RODANTES

GUINDATES
DOCKSIDE

GUINDATES
OFFSHORE

GUINDATES
INDUSTRIAIS

1 1 Liebherr 3.907 3.788 www.liebherr.com � � � � � �

2 2 Konecranes, including MHPS from Terex 3.502 3.571 www.konecranes.com � � �

3 3 Cargotec 2.468 2.489 www.cargotec.com � � �

4 7 Xuzhou Heavy Machinery (XCMG) 2.229 1.528 www.xcmg.com � � � �

5 4 ZPMC 2.115 1.886 www.zpmc.com � �

6 5 Manitowoc Cranes 1.850 1.581 www.manitowoc.com � � � � �

7 10 Zoomlion 1.766 978 www.zoomlion.com � � � �

8 6 Tadano 1.720 1.549 www.tadano.co.jp � � �

9 8 Palfinger 1.551 1.401 www.palfinger.com � � � �

10 12 Sany 1.323 751 www.sany.com.cn � � � �

11 9 Terex Cranes 1.300 1.190 www.terex-cranes.com � �

12 14 Columbus McKinnon 839 637 www.cmworks.com � � �

13 11 Kato Works, inc IHI cranes 784 776 www.kato-works.co.jp � �

14 15 Link-Belt 523 462 www.link-belt.com � �

15 17 Sennebogen 462 418 www.sennebogen.de � � � �

16 16 Kobelco Cranes Co 459 434 www.kobelco-cranes.com � �

17 13 Sumitomo Heavy Industries Construction 
Cranes Co (Formerly Hitachi Sumitomo)

331 740 (279) www.hsc-cranes.com � �

18 18 Furukawa Unic Corporation 268 244 www.furukawaunic.co.jp � � � �

19 19 Manitex 242 213 www.manitexinternational.com � � �

20 20 Fassi 213 198 www.fassi.com � �

Em manutenção
porcentuais são da XCMG, Zoomlion e 
Sany, todos da China. Em sua moeda 
local, os aumentos são de 48, 83 e 78% 
respectivamente. Em termos de quantidades 
reais, foram suficientes para alterar 
significativamente a tabela. No segundo 
ano de grandes aumentos para os fabricantes 
chineses, em grande parte devido ao retorno 
ao crescimento em seu mercado interno.  

SEGMENTO SUPERIOR
Na parte superior da tabela, a Liebherr 
conserva sua posição de número um, e por 
margem ainda maior do que no ano passado 
sobre a segunda colocada, a Konecranes. A 
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três lugares, passando de sétima a quarta, 
deslocando assim a ZPMC ao quinto lugar 
e a Manitowoc à sexta posição. 

A chinesa Zoomlion também subiu três 
lugares para o sétimo escalão, graças a 
um espetacular au mento de 83% em 
suas receitas, calculado em sua moeda de 
informe. Quando se converte a dólares, o 
aumento continua sendo de 80%. A Tadano, 
por sua vez, apesar de aumentar suas vendas, 
caiu dois lugares, sendo ultrapassada pelas já 
mencionadas Zoomlion e XCMG. 

Caindo uma posição, no nono lugar está 
a Palfinger. Independente desta queda, há 
que se mencionar que a companhia registra 
recordes anuais de faturamento há vários 
anos. De fato, em seu último relatório 
financeiro, sobre os primeiros nove meses 
de 2019, a empresa também bateu o recorde 
anterior com o aumento em suas receitas de 
10%. A Palfinger continua sua associação 
com a Sany.  

A Terex caiu dois lugares mais (há dois anos 
a empresa havia decido sete lugares depois 

da venda de seu negócio de manipulação de 
materiais e soluções portuárias). Novamente, 
isto se deve à movimentação dos fabricantes 
chineses Zoomlion e Sany. 

A fabricante industrial de guindastes e 
empilhadeiras Columbus McKinnon, na 12ª 
posição, ganhou dois lugares com um sólido 
aumento de 32%, ou US$ 200 milhões. 
Em seguida vem a Kato, que embora tenha 
percebido uma baixa marginal na sua moeda 
de informa (yen japonês), cresceu 1% ao se 
converter a receita a dólares. 

DOIS DÍGITOS
A Link-Belt experimentou um aumento 
de 13,2%, que lhe valeu o avanço de uma 
posição na tabela, ficando em 14ª. Outra 
empresa com aumento de dois dígitos, de 
10,5%, foi a alemã Sennebogen, que subiu 
duas posições até 15º, sua melhor posição 
nos últimos seis anos.  

Depois está a Kodelco, que já não desagrega 
seus números de venda de guindaste, e sim 
as agrega às vendas de escavadeiras, como 

parte de sua divisão de maquinário de 
construção. Assim, conserva sua 16ª posição 
do ano passado com um pequeno aumento 
nas vendas. A fabricante japonesa disse que 
as vendas de guindastes se reduziram em seu 
mercado interno, enquanto as vendas ao 
estrangeiro foram quase as mesmas. 

Mantendo-se em 19ª, a Manitex teve 
aumento de 13,6% em suas vendas, uma 
grande mudança desde sua queda de 7% no 
ano anterior. 

Por último, a fabricante italiana de 
guindastes hidráulicos e equipamentos de 
acesso Fassi se mantém na 20ª posição 
depois de ingressar no grupo no ano passado.

O ICm20 do ano que vem verá a 
incorporação dos faturamentos da marca 
Demag nas cifras da Tadano, em lugar da 
antiga dona Terex, como está neste ano. A 
Tadano anunciou sua aquisição em fevereiro 
e a completou em 1º de agosto. Também 
será interessante ver quantas mudanças mais 
no cenário serão produzidas pela influência 
dos chineses. �
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9 8 Palfinger 1.551 1.401 www.palfinger.com � � � �
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12 14 Columbus McKinnon 839 637 www.cmworks.com � � �
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14 15 Link-Belt 523 462 www.link-belt.com � �
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16 16 Kobelco Cranes Co 459 434 www.kobelco-cranes.com � �

17 13 Sumitomo Heavy Industries Construction 
Cranes Co (Formerly Hitachi Sumitomo)

331 740 (279) www.hsc-cranes.com � �
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CLA 11 2019 ICm20 PTG.indd   29 14/11/2019   15:00:30



SR 41

Carcaça All Steel
Duração do piso extra longa
Tração excelente   
Estabilidade superior
Cintos de aço

Untitled-1   1 14/11/2019   14:55:17



LEILÕES E USADOS

Novembro de 2019 Construção Latino-Americana 31

gerente de marketing da Equippo, “os 
compradores latino-americanos tendem a 
precisar de mais tempo para poder tomar 
uma decisão de compra, e talvez por isso 
um canal de leilões nem sempre seja o 
meio mais adequado para eles. Por essa 
razão, vendemos mais através do Equippo 
Marketplace nesta região. Mas já se veem 
revendedores dando lances em nossos leilões 
online”, comenta. 

MERCADO CRESCENTE 
Mas o mercado cresce, e junto com ele, as 
empresas do setor. A Equippo destaca seu 
desenvolvimento no mercado europeu. “Em 
setembro, recebemos o maior investimento 
até o momento da empresa japonesa 
Sumitomo Group, que tem presença na 
lista da Fortune 500. Por agora, estamos 
concentrados em nos consolidarmos no 
mercado europeu. Por isso abrimos uma 
fi lial na Bélgica de onde organizamos leilões 
online e presenciais a cada dois meses. O 
crescimento na região latino-americana, no 

O tempo mudou para o mercado 
de equipamentos usados, de 
várias maneiras. Não apenas pelos 

métodos de compra e venda, e sim também 
onde se pode vender uma máquina e o que 
busca o possível comprador. 

Na comercialização de máquinas usadas, 
claro, os leilões têm um papel essencial. 

“A América Latina é uma região de micro 
mercados, países 

em que por uma razão ou outra não há 
conexões fáceis entre comprador e vendedor, 
alguns deles muito fechados à importação, 
como Brasil, Argentina e Colômbia. Estes 
fatores fazem com que, muitas vezes, a 
conectividade entre mercados seja difícil, e 
por isso é importante ter uma ferramenta que 
permita entrar no mercado mundial”, diz 
Valero Serentill, gerente de vendas regional 
para Iberia & LATAM da Ritchie Bros. Isto 
é precisamente o que oferece a empresa, 
aproveitando-se das sinergias e vantagens 
que tem graças a uma representação 
global, abrindo o mundo à região. “Vejo 
um potencial enorme. A necessidade de 
crescimento e de investimento da América 
Latina, em comparação com outras regiões, 
por exemplo Europa e Estados Unidos, é 
infi nita. Se forem aplicadas certas políticas 
para favorecer investimentos públicos e 
privados, as peças vão se engrenar para 
crescer”, afi rma. 

Não obstante, o mercado de leilões 
na região não se desenvolveu tanto em 
comparação com os da América do Norte 
e da Europa. Segundo Domenico Schwalb, 

(Acima) A Equippo vendeu uma Hitachi ZX85 
da França para a Colômbia, com kit de-tiering 
e desconectando o sistema de recirculação 
de gases e bloqueando o escapamento.

Os leilões tradicionais de equipamentos, e também pela internet, 

continuam crescendo na região. Reportagem de  Cristián Peters. 

>
Na comercialização de equipamentos usados, 
os leilões são uma grande ferramenta. 

Batendo martelo

mercados, países 
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>

Ayax Ante, representante da Caterpillar do 
México para a área de serviços a locadoras. 

São precisamente os leilões online que 
permitem a conectividade dos micro 
mercados mencionados por Serentill, e 
neste sentido a aquisição da Iron Planet pela 
Ritchie Bros foi fundamental. “Foi a porta 
de entrada ao mercado latino-americano, 
de outra forma o nível de dificuldade 
teria sido muito maior. A presença online 
permite romper com as ataduras e a rigidez 
dos micro mercados, e assim abrimos a 
possibilidade de uma saída global, o que é 
especialmente importante para uma região 
que tem logística tão complicada e custosa”, 
diz. 

Mas ele também diz que a presença online 
não substituirá os leilões tradicionais. “As 
coisas se complementam, o online não 
substituirá o leilão tradicional. Ainda há 
gente que quer ver a máquina, tocá-la e 
analisá-la presencialmente”. 

De acordo com Jacqueline Glassman, da 
empresa Proxibid, “o mercado de leilões 
online na América Latina é relativamente 
mais novo e continua crescendo a um 
ritmo mais rápido do que os mercados dos 
EUA e da Europa. Os leilões continuam 
sendo um recurso importante para adquirir 
equipamentos de alta qualidade, e os 
vendedores buscam liquidar ativos de forma 
rápida e rentável”.  

Em 2018, a Proxibid continuou vendo 
aumento geral no número de leilões, 

vendas totais, vendas online e número de 
participantes. “Em 2019, estas tendências 
continuaram com os ofertantes e as vendas 
online que representaram uma porcentagem 
maior do total dos resultados de leilões. Já 
no quarto trimestre do ano, a Proxibid 
prevê uma temporada muito ocupada, com 
um calendário completo de leilões e novos 
compradores que se juntam à plataforma 
todos os dias”, diz ela. 

Cabe destacar que a Proxibid apresentou 
dois novos produtos. Primeiro, através 
da aquisição da Wavebid, uma solução de 
software de gestão de leilões de ponta a 
ponta, e segundo através da introdução do 
PoweredBy, que permite às empresas de 
todos os tamanhos integrar a tecnologia 
de transações da Proxibid em seus próprios 
sites. “O crescimento nas vendas do Wavebid 
e do PoweredBy levaram a um crescimento 
importante do negócio principal do 
mercado da Proxibid”, diz Glassman.  

EMISSÕES
Outro impacto importante no mercado de 
maquinário usado tem sido a normativa 
de emissões. Em termos simples, é difícil 
vender uma máquina usada a um mercado 
menos regulado se não há combustível 
adequado para cada tipo de motor. 

A resposta para isto são os kits que 
permitem que as máquinas equipadas 
com motores de menores emissões possam 
operar com combustíveis de mercados 
menos regulados. 

“Os kits de de-tiering são muito 
importantes porque permitem abrir a 
oferta de maquinário de última tecnologia a 

entanto, se manteve estável”, diz Schwalb.
A Ritchie Bros. vê a região com otimismo. 

Há quatro anos a empresa só tinha presença 
permanente no Panamá, já hoje conta 
com escritórios no Chile, Peru, Brasil e 
Colômbia. “Esta estrutura nos permite a 
captação de equipamentos, além de irmos 
penetrando novos mercados”, indica 
Serentill.  

ONLINE
A chave para a Ritchie Bros foi se adaptar 
às necessidades de seus clientes e realizar 
um trabalho de educação do mercado, o 
que na opinião do executivo gerou grandes 
mudanças. “Estamos notando um aumento 
nas consultas em nossos sites, o número 
de cadastros e tráfego de visitantes cresce 
exponencialmente”, afirma. 

“Os leilões de máquinas online vêm 
crescendo pela simplicidade de realizar 
eventos segmentando territórios ou 
clientes. Isto reduz custos de transporte do 
maquinário, e reduz custos de viagem para 
ir presencialmente aos eventos. Assim se 
modificou o desenho destes eventos e se deu 
maior relevância às inspeções profissionais 
de maquinário para poder garantir a 
confiabilidade dos mesmos”, comenta 

Valero Serentill, de Ritchie Bros. comenta 
que os leilões tradicionais e online são 
complementares.

Jacó Alles, rental coordinator, sales Region Americas, 
HUB Latin America da Volvo CE.
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Tanto dentro como fora da obra, com 
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Agora, o crescimento vem apoiado em 
uma estratégia de mais longo prazo com 
crescimento constante”, explica Ante, da 
Caterpillar. 

Para a Volvo, o mercado de equipamentos 
usados também é sumamente importante. 
Alles, da Volvo CE, afirma que “nossa 
nova estratégia de venda de equipamentos 
está diretamente relacionada com a venda 
de máquinas usadas. Temos um indicador 
de vendas, um objetivo estratégico para 
a América Latina. Buscamos aproveitar 
as vendas de máquinas usadas através da 
nossa rede de distribuição. A maioria das 
nossas vendas de máquinas usadas provêm 
de intercâmbio, ou seja, equipamentos 
da marca Volvo ou de outras marcas da 
concorrência recebidos como parte do 
pagamento pela venda de equipamentos 
novos. Temos um forte enfoque em todo o 
ciclo de vida do produto, já que entendemos 
que este ciclo termina só depois que o 
cliente vende seu equipamento usado em 
troca de um novo”. 

A companhia aplicou a estratégia em toda 
a região, e segundo o executivo, nos últimos 
seis anos se venderam 80 mil máquinas 
usadas, com picos próximos a 20 mil 
unidades em alguns anos. 

O maior mercado é o México, que 
representa quase 50% das importações de 
equipamentos usados na América Latina. 
“Nossa participação nos mercados do 
Panamá, Peru, Chile e Bolívia também é 
muito forte”, diz Jacó Alles. 

FUTUROS LEILÕES
Com 60 anos de história, a Ritchie Bros 
é um dos principais atores no mercado 

de leilões de equipamentos, e assim  
como aumentou sua presença na região 
através de escritórios em diversos países, 
também aumentou a frequência de seus 
eventos. 

Neste sentido, Serentill anunciou que 
em 21 de novembro se realizará um 
leilão online, através da Iron Planet, para 
a América Central, e que no dia 5 de 
dezembro se realizará um evento para a 
venda de equipamentos no Brasil.  

A existência de um mercado secundário  
de bens de capital com alta retenção de  
valor é um elemento crucial para uma 
economia. A chegada destas ferramentas 
é bem-vinda pois ajuda na saúde geral do 
mercado. �

países onde o combustível não é compatível 
com os requisitos dos fabricantes. Se a 
qualidade dos combustíveis não é a correta, 
um kit de de-tiering é indispensável para 
evitar danos muito custosos que podem 
acontecer dentro de apenas algumas horas 
de funcionamento. Infelizmente, não há 
muita informação disponível e a pouca que 
existe tende a ser incorreta. Por isso muitos 
compradores sentem medo de investir 
num equipamento recente. Cada máquina 
pode precisar de uma solução diferente, 
dependendo da marca e do modelo. Ter a 
assistência de um profissional é crucial para 
encontrar a solução ótima. A Equippo tem o 
conhecimento necessário para assessorar os 
clientes na busca pela melhor solução para 
seu caso, e também tem gente capacitada 
para instalar os kits corretamente”, diz 
Schwalb, da Equippo. 

“os kits DTier são essenciais”, diz Jacó 
Alles, coordenador da divisão de rental 
da Volvo CE Latin America. “Sem eles, o 
equipamento não funcionará com o diesel 
que normalmente se vende na América 
Latina. Vendemos nossos kits DTier usados 
desde 2015, e nossos distribuidores têm 
a experiência para sua instalação. Além 
disso, temos garantias estendidas para 
equipamentos certificados por nossos 
distribuidores na Argentina, Chile, 
Colômbia, México, Peru e Uruguai”, diz 
ele. 

 Alles também explica que “é uma realidade 
que cada ano temos mais equipamentos 
Tier 4 chegando ano nosso território, mas 
o volume continua baixo, isto em função 
da boa comunicação que se fez com os 
clientes. Quanto aos kits de conversão 
que temos à disposição, sua utilização é 
relativamente baixa, ainda não impactou 
significativamente o mercado”. 

USADOS
O negócio de locação continua crescendo na 
região devido à incerteza econômica, o que 
vem levando os clientes a fazer uma análise 
mais profunda em termos financeiros, e a 
conclusão dela é por alugar mais. 

“O negócio de usados é cada dia mais 
importante, pelo próprio crescimento 
das frotas de locação. Antes crescíamos as 
frotas de alocação por grandes projetos de 
infraestrutura, os quais geravam excesso de 
roll out não necessariamente planejados, 
o que impactava os estoques de usados. 

Para a Volvo, o mercado 
de máquinas usadas 
é muito importante.

Em 21 de novembro e 5 de dezembro, há 
leilões online programados pela Ricthie Bros.
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O concreto é o material mais usado na construção pela rigidez 
de sua composição. Mas no que diz respeito aos profi ssionais, 
empresas e entidades que compõem o setor econômico do 

concreto, a palavra poderia ser resiliência. 
Isto se manifesta, por exemplo, pela decisão da Federação 

Iberoamericana de Concreto Usinado (FIHP), junto ao seu associado 
chileno ICH, em manter de pé a realização do 10º Congresso 
Iberoamericano de Pavimentos de Concreto em Santiago. Se as ruas 
da capital chilena continuam perturbadas, o setor concreteiro mantém 
sua agenda institucional. 

Por sua vez, esta edição mostra como no Brasil está sendo realizado 
um trabalho institucional intenso e de longo prazo para promover 
o pavimento de concreto em obras viárias. Contra toda a tradição 
de pavimento fl exível no país, um conjunto de entidades começa a 
advogar pelo pavimento rígido. 

Na Argentina, o ano fechará com a realização da 7ª Convenção 
Saber em Concreto, promovida pela Associação Argentina de 
Concreto Usinado (AAHE).  

Fausto Oliveira 
Editor Concreto Latino-Americano

Editorial
Resiliência

NOTÍCIAS 5
O Brasil se organiza para defender o pavimento de concreto 
através de associações do setor e cria o Grupo Pavimentos Urbanos 
de Concreto.

CONGRESSO 9
A América Latina se reúne no Chile para o 10º Congresso 
Iberoamericano de Pavimentos de Concreto que se realizará no 
fi nal deste mês.

CEMENTECH 13
A empresa busca aumentar o mercado de concreto feito em 
betoneiras volumétricas e aposta em novos locais, distribuidores, 
tecnologias para suas máquinas e suporte. 

MOVILMIX 17
Betoneiras volumétricas começam a crescer mais no Chile, com 
uma segunda concreteira adotando este modelo e trazendo mais 
equipamentos ao país. 
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Isto se manifesta, por exemplo, pela decisão da Federação 
Iberoamericana de Concreto Usinado (FIHP), junto ao seu associado 
chileno ICH, em manter de pé a realização do 10º Congresso 
Iberoamericano de Pavimentos de Concreto em Santiago. Se as ruas 
da capital chilena continuam perturbadas, o setor concreteiro mantém 

Por sua vez, esta edição mostra como no Brasil está sendo realizado 
um trabalho institucional intenso e de longo prazo para promover 
o pavimento de concreto em obras viárias. Contra toda a tradição 
de pavimento fl exível no país, um conjunto de entidades começa a 

Na Argentina, o ano fechará com a realização da 7ª Convenção 
Saber em Concreto, promovida pela Associação Argentina de 
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F ormou-se ofi cialmente 
o Grupo Pavimentos 
Urbanos de Concreto, 

uma ação institucional que 
reúne diversas entidades do 
setor cimenteiro/concreteiro, 
além de empresas provedoras 
relacionadas e representantes 
do poder público interessados 
em utilizar em obras a solução 
do pavimento rígido.

Puxado pela ABCP, 
ABESC, ABNT, IBRACON 
e IBTS, o projeto é um 
esforço de ação perene que 
pretende consolidar no Brasil 
uma nova cultura de obra 
viária que considere a opção 
de pavimentos rígidos (feitos 

de concreto) de maneira 
equilibrada, diferente do que 
ocorre hoje, em que a opção 
fl exível (asfáltica) é tacitamente 
predominante.

Para isso, os cerca de 50 
participantes da primeira 
reunião, que ocorreu no 
dia 1 de novembro na sede 
da Associação Brasileira de 
Cimento Portland (ABCP) 
em São Paulo, concordaram 
em se dividir em subgrupos 
de trabalho que visarão o 
esclarecimento público, a 
formação de materiais técnicos 
e de orientação profi ssional 
e a representação da ideia do 
pavimento urbano de concreto 

junto aos poderes públicos e 
empresas.

O Grupo Pavimentos 
Urbanos de Concreto nasceu 
ofi cialmente na semana 
passada, mas já detém o 
conhecimento acumulado de 
muitas viagens internacionais 
feitas pelos representantes das 
entidades líderes do processo, 
principalmente ao México, 
Argentina e Chile. Estes três 
países latino-americanos têm 
experiências consolidadas no 
pavimento urbano de concreto, 
cada qual com sua formatação 
mercadológica e técnica.

As experiências estudadas 
serão a base para a formação 

de uma norma brasileira 
na ABNT para pavimentos 
urbanos de concreto. Com essa 
institucionalização normativa, 
a solução de pavimento rígido 
poderá fl orescer no Brasil tanto 
quanto nestes outros mercados 
latino-americanos.

Uma das tarefas de médio 
prazo será descobrir o 
modelo pelo qual a opção de 
pavimentação com concreto 
será aplicada no Brasil. É certo 
que não poderá ser a cópia de 
um modelo de qualquer outro 
lugar, pois o Brasil tem suas 
inúmeras especifi cidades. A 
boa notícia é que o trabalho já 
começou.  �

F ormou-se ofi cialmente de concreto) de maneira junto aos poderes públicos e de uma norma brasileira 

Entidades se unem por 
pavimento de concreto

Cerca de 50 participantes 
estiveram na reunião 
inaugural do grupo.

  EM DESTAQUE
SCHWING A Shwing-Stetter 
continua reestruturando sua 
representação na América 
Latina a fim de aumentar 
sua participação no mercado 
regional. A nova adição em 
sua rede de distribuição é no 
Peru, onde a empresa Triton foi 
anunciada como encarregada 
de distribuir e dar serviço a 

toda sua linha de produtos para 
obras em concreto. A Triton 
substitui a antiga distribuidora da 
marca no país, que se chamava 
Gordon Ingenieros.

Há alguns anos, o gerente 
regional para a América 
do Sul da Schwing, Octavio 
Perdomo, vem fazendo uma 
pesquisa exaustiva na rede de 

distribuidores da América do Sul. 
A escolha da Triton se deu por 
razões técnicas e comerciais. 
Entre outras grandes marcas, 
a empresa representa nomes 
como Liebherr, Hyundai, Bobcat 
e Kalmar. Segundo o executivo 
da Schwing, ela tem um grande 
serviço de pós-venda em todo o 
território peruano.

A Triton tem quase 30 anos 
de trajetória no mercado 
de seu país, e além da 
representação de grandes 
marcas de maquinário, oferece 
venda, locação, serviço técnico 
e peças de reposição para 
os setores de construção, 
mineração, logística, industrial 
e portuário.

Jairo Abud, presidente 
da ABESC, apresenta sua 

aprendizagem sobre pavimentos 
de concreto em países vizinhos. 

NOTICIAS
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O setor de concreto 
usinado da Argentina 
tem uma intensa 

agenda de fim de ano, toda ela 
levada adiante pela Associação 
Argentina do Concreto 
Usinado (AAHE na sigla em 
espanhol).

O principal será sua 
7ª Convenção Saber em 
Concreto, que tem datas entre 
os dias 14 e 16 de novembro 
na cidade de Paraná, reunindo 
todo o setor e contando 
com participações muito 
interessantes da própria 
Argentina e de fora do país.

Por exemplo, a FIHP estará 
representada nas pessoas 
de Juan Pablo Rivera Palau 
(presidente) e Manuel Lascarro 
(diretor da entidade, além 
de diretor da colombiana 
Asocreto). Além deles, 
destacam-se as palestras do 
economista Juan Carlos de 
Pablo, do consultor de meios 
digitais Nicolás Leoni, e do 

estrategista organizacional 
Nestor Braidot.

CURSOS
A entidade argentina, que 
sempre mantém uma forte 
programação educacional para 
o setor e seus profissionais, 
está promovendo também 
uma grande agenda de cursos e 
capacitações neste final de ano.

No fim de outubro, a 
associação fez o segundo 
Curso de Profissional em 
Bombeamento de Concreto, 

que em três dias capacitou 
jovens para atuar neste 
importante ramo da construção 
em concreto.

Os tradicionais cursos 
“Chelo” (curso de concreto 
usinado em obra e laboratório, 
por sua sigla em espanhol) 
terão novas edições antes do 
fim do ano, com uma sessão do 
nível 3 (profissionalização) em 
fins de outubro.

E através de uma plataforma 
online, a AAHE iniciou os 
trabalhos de seu curso digital 
sobre Concretos Especiais: 
do Projeto Estrutural à 
Arquitetura, com três aulas. 
A data da primeira turma foi 
28 de outubro, mas sendo 
uma plataforma digital, 
deverá haver outras turmas 

em breve. Quem se interessar 
pelos cursos deve entrar em 
contato no email cursos@
homigonelaborado.com.

A intensa agenda da AAHE 
é uma forma de celebrar seus 
40 anos de existência. Quatro 
décadas de contribuições 
decisivas para o setor de 
construção em concreto 
usinado na Argentina.

E embora o momento na 
Argentina seja de incerteza com 
relação à política econômica do 
novo governo, pode-se afirmar 
com razoável grau de certeza 
que o setor de concreto (assim 
como a construção em geral) 
manterá sua capacidade de 
continuar ativo e produtivo, 
adotando tecnologias e 
formando profissionais. �

Argentina tem grande 
agenda do concreto em 2019

  EM DESTAQUE
CHILE O Instituto do Cimento 
e do Concreto do Chile (ICH) 
divulgou dados recentes do 
seu Explorador Interativo de 
Estatísticas de Edificação, 
que mostram que a utilização 
de concreto no país cresce e 
amplia seu domínio sobre as 
demais técnicas de construção.

De acordo com a ferramenta 

de inteligência produzida pelo 
ICH, o uso de concreto para 
construção vem em crescimento 
acelerado no Chile desde 2006, 
quando o material consolidou uma 
vantagem importante com relação 
à alvenaria. Hoje a taxa de 
utilização do concreto para obras 
no Chile alcança os 60% do total 
de opções materiais usadas.

O gráfico coincide com o 
começo de um projeto de apoio 
técnico do ICH às principais 
construtoras do Chile, em 2006. 
Naquele ano, as construtoras 
se aproximaram do instituto 
em busca de soluções de 
produtividade para suas obras.

De acordo com Leonardo 
Galvéz, do ICH, “desde 2006 as 

construtoras mais importantes 
do país abriram diálogo com 
o ICH para pesquisar novos 
desenvolvimentos técnicos, 
e em 2007 organizamos 
em conjunto uma primeira 
missão ao estrangeiro, onde 
os participantes observaram 
a aplicação das inovações 
tecnológicas in loco”.

Com sua união e apoio 
mútuo, o setor concreteiro 

argentino cresce em 
meio à crise. 

A principal é a 7ª Convenção 
Saber em Concreto, 
em novembro.
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Abesc, Jairo Abud, se referiu a isto quando 
relatou como se deram suas viagens de pesquisa 
à Argentina, ao Chile e ao México. 

“Os modelos de cada lugar são muito 
diferentes. Por exemplo, no México eu aprendi 
que as cimenteiras dizem assim ‘eu não vendo 
cimento, eu vendo rodovias’”, disse. 

Fez referência ao fato de que o mercado no 
México é muito verticalizado e as empresas 
de cimento proveem concreto, e com o 
tempo passaram a participar de licitações 
para construção de rodovias. Um exemplo de 
como o setor se adapta e consegue trabalhar 
em ambientes que não são tradicionalmente 
os seus.  

Questões como esta terão seu espaço ideal 
de debate no 10º Congresso Iberoamericano 
de Pavimentos de Concreto. A programação 
este ano está especialmente interessante, e 
por isso todos deveriam ir e compartilhar suas 
experiências com os demais. 

9

em vias, com porcentagens de rodovias 
pavimentadas ainda muito baixas. 

O pavimento rígido tem um papel 
especialmente importante neste contexto, 
pois suas prestações são altas em termos 
de durabilidade e pouca necessidade de 
manutenção. Há casos (por exemplo, na 
Argentina) em que ruas estão pavimentadas 
com concreto há mais de 50 anos sem receber 
grandes manutenções. Além disso, o novo 
nível de preço do asfalto abre uma janela de 
oportunidade para o setor: já não é possível 
dizer que o pavimento fl exível tem um custo 
inicial tremendamente inferior.  

Por outro lado, há experiências bem-
sucedidas e de longo prazo já verifi cadas em 
solo latino-americano, destacando-se os casos 
de pavimentos de lajes curtas no Chile, o 
pavimento urbano de concreto na Argentina 
e o sistema rodoviário do México, muito 
intensivo em concreto. 

MODELOS
Um ponto muito interessante é que na América 
Latina foram se desenvolvendo modelos 
econômicos e comerciais diferentes, através dos 
quais o pavimento de concreto se estabeleceu 

como método construtivo.  
Na recente inauguração do Grupo 

Pavimentos Urbanos de Concreto, na sede 
da ABCP em São Paulo, o presidente da 

Apesar das difi culdades 

do Chile, o ICH e a FIHP 

mantêm as datas do evento. 

Reportagem de Fausto 

Oliveira. 

10º Congresso de 
Pavimentos de Concreto

Soluções para 
grandes obras 
de pavimento 
rígido estão 

disponíveis para 
toda a América 

Latina.

>

M ostrando um alto nível de 
coragem institucional, o Instituto 
do Cimento e do Concreto 

do Chile (ICH) manteve a realização do 10º 
Congresso Iberoamericano de Pavimentos de 
Concreto em Santiago, com datas de 20 a 22 
de novembro.  

Ainda que os protestos não tenham 
terminado na capital chilena, será precisamente 
aí onde se reunirão os profi ssionais, empresas e 
associações para discutir os caminhos para uma 
produção de rodovias de melhor qualidade e 
maior produtividade na região. 

Esta coragem institucional do ICH deve 
ser celebrada em conjunto com os demais 
organizadores: a Federação Iberoamericana 
do Concreto Usinado (FIHP, na sigla em 
espanhol) e a Federação Interamericana do 
Cimento (FICEM). 

Porque o tema é urgente, e as soluções 
potenciais que podem ser apresentadas pelo 
setor concreteiro são muito interessantes para 
todos os países da América Latina. Ela ainda 
é uma região de baixos níveis de investimento 
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PROGRAMAÇÃO
O primeiro día da programação será dedicado 
a quatro workshops técnicos onde se poderá 
conhecer mais sobre os temas propostos. 

Estes seminários técnicos serão: “Ofi cina 
de design mecânico de pavimentos de 
concreto”; “Ofi cina de custos de construção 
e manutenção de pavimentos”; “Ofi cina de 
competitividade e impacto das decisões de 
projetos de pavimentação”; e a “Ofi cina de 
projeto e construção de pisos industriais”. 

Há muitas palestras de alto nível nestes 
workshops, por exemplo, a experiências de lajes 
curtas no Chile será comentada por Juan Pablo 
Covarrubias, da TCPavements, empresa que 
difundiu este conceito. Os professores Carlos 
Chang e Jeff  Roesler, dos Estados Unidos, 
falarão sobre os softwares modernos para 

O diretor de pavimentos da FIHP, Diego 
Jaramillo, anfi trião do evento, prestará 
informações sobre o desenvolvimento dos 
pavimentos rígidos na América Latina. 
Marcelo Alfaro, da Bolívia, comentará sobre 
a construção de pavimentos de concreto 
em áreas do Altiplano. Rafael González, de 
El Salvador, contará sobre a experiência de 
estabilização de solos com cimento em seu 
país. Rodrigo Delgadillo, do Chile, comentará 
sobre os padrões de serviço em infraestruturas 
concedidas em seu país. 

ÓRGÃOS PÚBLICOS  
Também do Chile haverá dois órgãos públicos 
que discutirão com o público do 10º Congresso. 
Trata-se do Ministério de Obras Públicas 
(MOP), que falará de pavimentos interurbanos 
de concreto, e a Divisão de Aeroportos (DAP), 
que vai mencionar algumas das inovações que 
foram desenvolvidas no país para pavimentos 
de aeroporto. 

Por tudo isso, o chefe da área de 
Pavimentos do ICH, Mauricio Salgado, enviou 
um convite especial a todos os profi ssionais 
e empresas interessados no pavimento 
de concreto, para que venham ao Chile. 
“Esperamos que se inscrevam e participem de 
todas as atividades que estamos preparando 
para vocês”, disse o representante da entidade 
anfi triã. 

Valerá a pena ir ao conturbado Chile dos 
dias atuais, em nome de manter viva a proposta 
por uma materialidade mais duradoura 
e econômica para a malha viária latino-
americana. Esta é a principal função deste 
grande evento anual.  �

especifi car obras de pavimento rígido. Outros 
palestrantes importantes se revezarão neste 
primeiro dia. 

O congresso propriamente dito começa no 
dia 21 às 8h30 e segue até o dia seguinte às 18h. 
Além de sua programação de apresentações, 
uma mostra comercial acontecerá no evento. 

Os fóruns de discussão do 10º Congresso 
serão divididos nos seguintes temas: 
procedimentos e sistemas construtivos; 
competitividade e vantagens dos pavimentos 
de concreto; aspectos relacionados com os 
aportes à sustentabilidade dos pavimentos de 
concreto; conservação, manutenção, patologias 
e reparações dos pavimentos de concreto; 
estudos de casos de sucesso. 

Dentro destas linhas, uma série importante 
de especialistas se sucederá diante do público, 
formando um leque de palestras que contribuirá 
muito para o desenvolvimento do setor. 

RECORDANDO O 
9º CONGRESSO
Realizado em maio do ano passado, 
o 9º Congresso Iberoamericano de 
Pavimentos de Concreto aconteceu em 
Assunção, Paraguai. O país vivia então 
um momento especialmente positivo 
para sua indústria concreteiras, dado 
que havia acabo de ser aprovada a lei 
5841, que estabelece porcentagens 
mínimas de concreto para as obras 
viárias do Paraguai. 

Concreto Latino-Americano esteve lá 
e pôde comprovar que este setor tem 
alto grau de coesão e persiste em seu 
trabalho de apresentar o melhor padrão 
de obra viária para toda a América 
Latina. 

Público do 9º Congresso, 
realizado em Assunção 
em maio de 2018.  

Para obras menores ou de menor orçamento, há tecnologias interessantes para construir 
um bom pavimento.
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Na CDE, temos o orgulho de compartilhar mais de 25 anos 
de experiência no processamento de materiais por via 
úmida para aumentar a rentabilidade das operações nas 
suas minas e pedreiras.

Nossos equipamentos modulares podem transformar seus 
recursos em materiais de alto valor, permitindo que você 
recupere cada fração disponível em areia & agregados 
vendáveis e em especificação. Nossas soluções também 
apresentam uma gestão eficiente de recursos naturais, dado 
que até 90% da água utilizada no processo é reciclada e 
reutilizada imediatamente no sistema, preservando o 
meio ambiente.

Visite o nosso site e entre em contato para mais detalhes. 

10 – 14 de Março,
Las Vegas, NV
Booth S-5435

Together we’re unlocking
A New World of Resourcecdeglobal.com/conexpo2020
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A empresa fabricante de betoneiras 
volumétricas CemenTech está 
se preparando para um novo 

aumento em sua participação de mercado 
num contexto que continua dominado pelas 
betoneiras convencionais. 

Em um evento realizado na sede da 
companhia em Indianola, Estados Unidos, 
o CEO e presidente da empresa, Connor 
Deering, resumiu parte das novidades, 
ressaltando que “este é um ano muito 
especial, com a CemenTech fazendo seus 
50 anos”. Ao mesmo tempo, reafi rmou 
as intenções da companhia em “liderar a 
indústria para o futuro”.  

NOVOS DEALERS
A CemenTech adicionou dois novos 
distribuidores para atender o mercado dos 
Estados Unidos, um deles é a Komatsu 
Equipment Company, empresa que tem 11 
localidades em Nevada, Utah e Wyoming; e 
a Reynolds-Warren Equipment Company, 
que atenderá o estado da Geórgia com dois 
pontos de venda. “Cada uma destas novas 
adições representa a demanda regional, e 
uma conexão com negócios estabelecidos 

que atendem a construção de estradas e 
pontes, transporte e construção industrial e 
comercial, todos os mercados de grande escala 
que se benefi ciam da mistura volumétrica do 
concreto”, disse ele. 

NOVA INSTALAÇÃO
Mas a expansão não é só local. Depois 
da América do Norte, o Reino Unido é o 
segundo maior mercado para o concreto 
volumétrico, e para atender essa demanda, 
a CemenTech anunciou a abertura de uma 
nova unidade em Greater Manchester. Com 
já 25 anos no mercado britânico, este novo 
local marca um novo passo na expansão de 
sua rede de suporte para vendas, peças e 
serviços. “Esperamos continuar trabalhando 
forte para ser líder em betoneiras volumétricas 
no Reino Unido, e estamos entusiasmados 
em apresentar novos modelos, tecnologias e 
avanços nos equipamentos”, disse Deering. 

NOVAS SOLUÇÕES
Durante o evento, Collin Robinson, gerente 
de produto da CemenTech, comentou 
que o Accu-Pour, solução da companhia 
para usuários de betoneiras volumétricas, 

agora é compatível com todas as betoneiras 
volumétricas disponíveis no mercado. 

Além disso, o sistema oferece novos informes 
personalizados ainda mais completos, com 
capacidade para fi ltrar dados segundo a 
betoneira, operador, cidade e código postal. 
“Isto permite aos empresários gerar informes 
personalizados para ofertas de trabalho 
mais precisas, prognósticos melhorados, 
monitoramento de produtividade e outras 
coisas”, disse o executivo. 

Outra solução oferecida pela empresa é o 
CemenTech Connect, um novo sistema de >

CemenTech destaca 
sua série C.

CemenTech anuncia 
produtos e expansão

A empresa quer aumentar o mercado de betoneiras 

volumétricas. Reportagem de Cristián Peters. 

Connor Deering, CEO da CemenTech.
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suporte técnico disponível sem custo para 
os proprietários de máquinas CemenTech, 
Esta nova plataforma proporciona uma 
conexão direta de vídeo, em tempo real, 
para que os clientes recebam suporte por 
parte de especialistas em chamadas de 
vídeo compartilhadas, com possibilidade de 
compartilhamento de conteúdos em telas 
bidirecionais. 

“O CemenTech Connect permite que 
os nossos especialistas técnicos estejam 
visualmente na obra, entendendo os 
problemas mais rapidamente, descrevendo 
os procedimentos de manutenção de rotina 
e entregando a informação e o suporte 
necessários para que nossos cientes voltem a 
operar”, descreveu Deering. 

EDUCAÇÃO
A participação do concreto volumétrico está 
abaixo de 5% no mercado geral, e embora 
o sistema esteja ganhando adeptos com o 
passar dos anos, ainda falta muito o que fazer 
em termos de educação do mercado. 

Assim, a CemenTech anunciou o 
lançamento do site dotcertifi ed.com, que tem 

como fi nalidade ajudar os departamentos 
de trânsito, prefeituras, engenheiros e 
empreiteiras a conhecer melhor o que são 
as betoneiras volumétricas, suas vantagens 
e como os usuários podem dar conta 
das regulamentações em cada localidade 
diferente. 

Embora a informação esteja 
destinada principalmente a conhecer as 
regulamentações das unidades federativas 
dos Estados Unidos, o site também traz 
artigos e outras informações sobre coisas 

relevantes, como aditivos, reparação de 
estruturas, concreto de pega rápida, concreto 
modifi cado com látex e outras. 

“Ainda falta muita informação sobre o 
concreto volumétrico, e a incerteza sobre 
as diferentes especifi cações frequentemente 
podem ser uma barreira de entrada. 
Desenvolvemos o ditcertifi ed.com para ajudar 
a eliminar essa incerteza da equação, tanto 
para os donos de negócios como para os 
departamentos de transporte e prefeituras”, 
afi rmou Robinson. �

O Accu-Pour oferece informes 
personalizados ainda mais avançados.
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PORQUE INVESTIR EM 
MANUTENÇÃO FAZ DIFERENÇA

REDUZINDO CUSTOS 
E MELHORANDO A 
PRODUTIVIDADE NA 
CONSTRUÇÃO

Mais de três quartos das construtoras dizem que estender a vida útil das máquinas é uma 
prioridade1. Mas os problemas técnicos com equipamentos são frequentes, aumentando custos e 
tempos de ociosidade.

Um efetivo programa de manutenção, e parceria com seu fornecedor de lubrificantes, fará sua 
máquina durar mais e aumentar suas margens de lucro.

Os clientes Shell em todo o mundo que investiram em lubrificantes e serviços especializados 
economizam de milhares a muitos milhões por ano.

PARA SABER MAIS, VISITE:
www.shell.us/business-customers/lubricants-for-business/construction

1Fonte: Shell Total Cost of Ownership Construction Survey, Maio 2018
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F abricar concreto em pequenas 
quantidades pode se rum grande 
desafi o para pessoas com pouca 

experiência ou para empresas menores. 
Conseguir um provedor de um metro cúbico 
de concreto é algo que pode virar dor de 
cabeça, e por outro lado, elaborar o concreto 
em casa (ou em obra pequena) pode dar 
mau resultado se não se tem as instruções 
necessárias. 

Ignacio Jiménez, Engenheiro Civil e sócio 
fundador da empresa chilena Hormigones 
Móviles Móvil Mix, se deu conta deste 
inconveniente. “Durante a universidade, 
um professor contou sobre um problema 
que teve al ter que fabricar artesanalmente 
um metro cúbico de concreto, porque na 
época no Chile ninguém vendia menos 
do que 3m3. Este problema me fi cou na 
cabeça dando voltas, comecei a investigar e 
cheguei à conclusão de que nos países mais 
desenvolvidos isto em geral se resolve com as 
betoneiras volumétricas móveis”, relatou.  

Com esta inquietude na mente, Jiménez 

escreveu sua tese de conclusão de curso a 
este respeito, que foi titulada de “Produção, 
transporte e venda de concretos em volumes 
pequenos”. “Depois, trabalhando na 
construção, como comprador de concreto, 
os números me indicavam que ainda havia 
no Chile uma oferta pequena de soluções de 
concreto usinado em pequenos volumes. As 
soluções tradicionais de concreto usinado 
são muito caras tanto para volumes menores 
como para obras muito distantes. Com estas 
ideias, visitei várias fábricas de betoneiras 
volumétricas no mundo, e em 2018 fi zemos 
uma aliança com a Hormigones BSA, que 
nos garante a qualidade de matérias primas 
e respaldo técnico. Assim nasceu a Móvil 
Mix”, disse. 

PRODUÇÃO AUMENTANDO
O primeiro equipamento da companhia foi 
uma betoneira móvel da marca Star Mix, de 
origem mexicana, que tem capacidade para 
transportar até 4m3 de concreto e produzir 
a uma velocidade de 25m3/hora. Mas 

Jiménez quer continuar crescendo e é por 
isso que sua empresa acaba de adquirir uma 
nova betoneira volumétrica, agora da marca 
italiana Blend. “Esta tem maior capacidade, 
pode transportar até 10m3 de concreto e 
produzir a uma velocidade de até 70m3/
hora”, diz. 

Com relação a por que escolher a 
Blend para o crescimento da Móvil Mix, 
o executivo comenta que “tem várias 
vantagens. O mais importante é que tem 
células de carga que permitem medir e 
corroborar automaticamente que está sendo 
entregue efetivamente o traço de concreto 
que se solicitou. Isto nos garante um controle 
de qualidade de concreto, não fi camos 
expostos a um erro do operador. Além disso, 
a betoneira Blend conta com representação 
no Chile da LEIS Maquinarias, que nos 
proveu um excelente serviço técnico desde o 
começo”. 

MERCADO POR EXPLORAR
O mercado de concreto volumétrico 
é praticamente inexistente no Chile. 
“Atualmente, no Chile há dez betoneiras 
volumétricas operando, o que em produção 
representa menos de 0,3% do mercado de 
concreto usinado”, afi rma Jiménez. Como 
comparação, nos países desenvolvidos, 
como no Reino Unido, a participação deste 
formato de produzir é de 10%.  

Há de fato muito espaço para crescer.   �

No Chile, cresce o 

mercado de concreto 

volumétrico em pequenos 

volumes. Reportagem 

de Cristián Peters.

Concreto 
no varejo Ignacio Jiménez, da 

Hormigones Movil Mix.

Atualmente no Chile há dez betoneiras 
volumétricas operando.
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O líder mundial em tecnologia de pavimentação em concreto

  RUAS E CALÇADAS EM CONCRETO  �    AUTO-ESTRADAS E PISTAS DO AEROPORTO   �   MEIO FIO E SARJETA   �    TRILHAS RECREATIVAS

 BARREIRA DE SEGURANÇA   �    PONTES   �    PARAPEITO DA PONTE   �    TABULEIRO DA PONTE   �     CANAIS DE IRRIGAÇÃO

GOMACO CORPORATION EM IDA GROVE, IOWA, EUA   �     info@gomaco.com   �     www.gomaco.com

Atualmente a lucratividade dos projetos depende cada vez mais da tecnologia

O sistema de controle G+® da máquina oferece uma velocidade de processamento rápida e recursos de dupla comunicação 
com os acessórios da pavimentadora. O feedback instantâneo digital combinado com a máxima precisão eletrônica e hidráulica 
permite que o sistema G+ ofereça a mais suave, efi ciente e precisa experiência de pavimentação. O G+ Connect™ permite uma 
conexão simples em 3D ou diversas opções da nossa biblioteca completa do sensor. Compreendemos o quanto é importante 
para o cliente a correta escolha da melhor pavimentadora de concreto. Não há nada no mercado que possa ser comparado 
ao nosso sistema de controle G+, bem como nossa linha de produtos versáteis e uma indústria líder em vendas e suporte 
ao produto. Nossa rede de distribuidores em todo o mundo e nossa equipe corporativa estão sempre prontos e disponíveis 
para servir e lhe ajudar. Entre em contato conosco para conhecer o que há de mais moderno e recente em tecnologia de 
pavimentação de concreto.
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