
22 Brasil Econômico Quarta-feira, 9 de fevereiro, 2011

EMPRESAS

Dubes Sônego
dsonego@brasileconomico.com.br

Uma das protagonistas do dis-
creto mercado de acoplamen-
tos para motores navais e in-
dustriais, a subsidiária brasi-
leira da alemã Vulkan disputa
com as filias da China e da Ín-
dia os recursos para a constru-
ção de nova fábrica.

A resposta é esperada para
abril, quando Douglas Rodri-
gues Buzo, no comando das
operações no Brasil, viaja a
Herne, sede da companhia,
para a reunião anual com os
acionistas da família controla-
dora, que se mantém à frente
do negócio há seis gerações.

Os acoplamentos fabricados
pela Vulkan são peças de bor-
racha técnica, ou de compostos
de silicone, colocados entre o
motor e o redutor de diversos
tipos de máquinas, de gerado-

res de energia eólica a navios.
Como são um dos componentes
mais baratos do sistema mo-
triz, além de transferirem a
força do motor fazem o papel
de “fusíveis”, rompendo quan-
do há algum problema maior.

O momento não poderia ser
mais favorável a posição brasi-
leira na disputa, uma vez que a
subsidiária local tem se desta-
cado no grupo, após uma série
de contratempos que remon-
tam a década de 1970. Atraída
pela forte expansão da indústria
naval naquela época, a Vulkan
teve que se reinventar para
continuar no país após a derro-
cada do setor nos anos 1980.
Voltou-se então ao mercado de
acoplamentos para motores
usados nas indústria de side-
rurgia e mineração. E abriu
uma frente de negócios inédita
para a matriz. Com os primeiros
sinais de desaceleração dos

mercados na crise de 2008, a
Alemanha viu no portfólio da
unidade brasileira uma alterna-
tiva de diversificação e entre-
gou a ela o papel de sede mun-
dial para o mercado industrial.

De acordo com o executivo,
a construção da nova fábrica já
havia sido discutida em 2008.
Mas a ideia foi abandonada
após o estouro da crise. Com o
reaquecimento das vendas, no
ano passado, a ampliação da
capacidade produtiva voltou à
pauta. Até porque é vista como
fundamental para o atendi-
mento de segmentos de mer-
cado em franco crescimento no
país, como o de geradores de
energia eólica.

O terreno para a construção
já existe, fica em Itatiba, no in-
terior paulista, onde a Vulkan
mantém uma de suas duas uni-
dades no país, a outra fica em
Barueri, também em São Paulo.

Centro exportador
Segundo Buzo, a situação só
não é mais favorável à subsi-
diária brasileira por causa do
câmbio. A ideia da matriz é que
o país funcione como centro
exportador para as América
do Sul e do Norte. Um projeto
para o qual a relação entre a
moeda brasileira e a america-
na não contribui.

Hoje, as exportações repre-
sentam 10% da receita, que em
2010 foi de cerca de € 40 mi-
lhões (R$ 90,9 mi). Mas a meta é
que cheguem a 20% em 2011,
sobre vendas de aproximada-
mente € 45 milhões.

Outro negócio que a com-
panhia estuda investir no país
é no monitoramento remoto
de equipamentos industriais e
componentes para a área de
refrigeração, como anéis para
a vedação e conexão de tubos
metálicos. ■

Brasil disputa com China e Índia
nova fábrica da alemã Vulkan
Unidade produzirá acoplamentos para motores navais e industriais e atenderá o mercado internacional

Com presença
em 24 países,
a companhia tem
no Brasil, onde
obteve receita
de € 40 milhões,
seu segundo melhor
mercado no mundo,
atrás apenas da
Alemanha, onde
faturou cerca
de € 90 milhões
em 2010

Henrique Manreza

Douglas Buzo, diretor da Vulkan
no Brasil: momento é favorável
ao país, só o câmbio atrapalha

RESULTADO

Receita bruta da Comgás recua 1,2%
em 2010 e fica em R$ 5,1 bilhões
Os números fazem parte da prévia de resultados da companhia.
Deste total, R$ 4,8 bilhões correspondem à venda de gás,
enquanto um total de R$ 258 milhões refere-se à receita de
construção, e outros R$ 23 milhões a outras receitas. Apesar
da queda, o volume de gás distribuído no ano passado foi maior,
atingindo 4,9 milhões de metros cúbicos, 15,2% acima de 2009.

LOGÍSTICA

Vale e Riversdale investirão em
terminal portuário em Moçambique
A Vale SA e a Riversdale Mining Ltd. planejam investir
US$ 80 milhões em melhorias no terminal portuário
de carvão de Beira, em Moçambique, informou o diretor
executivo da Riversdale em Moçambique, Anthony Martin.
Os trabalhos no terminal provavelmente serão finalizados
no segundo semestre deste ano, disse ele.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.
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