
A chinesa Luigong vai desem-
barcar sua produção no Brasil.
A marca que atua no mercado
brasileiro desde 2008, vai inves-
tir R$ 100milhões emuma fábri-
ca de pás-carregadeiras e esca-
vadeiras. O presidente para o
Brasil, Fernando Mascarenhas,
disse que a companhia está con-
versando com os estados deMi-
nas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo para a instalação de sua

primeira unidade no país. “Isso
estará resolvido até setembro
para que em meados de 2014 já
iniciemos a produção”, disse
Mascarenhas.
A unidade poderá produzir

1,2 mil máquinas por ano e, se-
gundo Mascarenhas, poderá ser
a base de exportação para omer-
cado latino-americano. “Repre-
sentamos a América Latina e a
exportação da produção brasilei-
ra vai depender do desempenho
das vendas no país. E nossas es-
timativas são altas”, ressaltou.
Mascarenhas também adian-

tou que na unidade brasileira ha-
verá um parque de fornecedo-
res de peças para o abastecimen-
to mais rápido da produção.
“Inicialmente serão parcei-

ros locais. Ainda não há negocia-

ções com fabricantes de peças
chineses para se instalarem ao
redor de nossa fábrica.”
Com essa estratégia, a Lui-

gong vai conseguir atingir o ní-
vel de nacionalização necessá-
rio para se enquadrar no finan-
ciamento concedido pelo Ban-
co Nacional do Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES). O banco pede um índice
mínimo de 60%.
Hoje, a empresa opera taxas

de financiamento iguais às ofere-
cidas pelo Finame/BNDES que é
de 5,5%. Mascarenhas ressaltou

ainda que, além de juros iguais
as máquinas chegam no Brasil
com “uma vantagem de preço
importante” em função da alta
escala de produção na China. A
empresa vendeu no ano passa-
do 45mil carregadeiras sobre ro-
das no mundo.
No período, foram vendidas

1,5 mil máquinas na América
Latina, sendo que o Brasil é res-
ponsável por 50% do volume.
“Crescemos em média 40% ao
ano na região. A meta é man-
ter o desempenho.”■ Ana Pau-
la Machado

Enquanto o setor de máquinas
e equipamentos amarga déficit
na balança comercial — que de-
ve encerrar o ano emUS$ 19 bi-
lhões— e assiste ao avanço rápi-
do das importações motivadas
pela falta de competitividade
dos preços brasileiros, a Cater-
pillar figura como a 14ª maior
exportadora do Brasil, envian-
do produtos para cerca de 120
países. Apesar do bom desem-
penho de vendas no mercado
internacional, a companhia es-
tá revendo as previsões de cres-
cimento para este ano e fala em
estabilidade.
Luiz Carlos Calil, presidente

da empresa no Brasil, resume a
equação para o desempenho po-
sitivo na área das exportações.
“Câmbio na casa dos R$ 2, en-
xugamento dos custos operacio-
nais e exclusividade de patente
de produtos.” O Brasil é o úni-
co fabricante de duas máqui-
nas muito relevantes para a
companhia, o trator de esteira
T8R e uma carregadeira demé-
dio porte, para uso nas áreas de
mineração e construção civil.
“O mundo todo precisa com-
prar da gente, não tem opção”,
diz o executivo.
Nos últimos três anos, a Cater-

pillar viu suas exportações mais
que triplicarem. “Por isso, no
ano passado investimos US$ 110
milhões em uma nova fábrica,
em Campo Largo (PR), que au-
mentou a capacidade produtiva

em cerca de 20%”, disse, sem
revelar o número atual de unida-
des fabricadas. Além da planta
paranaense, a companhia tem
uma unidade em Piracicaba
(SP) emantém 6,2mil trabalha-
dores no país.
Os dois produtos feitos exclu-

sivamente em solo brasileiro já
renderam US$ 717,1 milhões em

exportações entre janeiro e
abril. “Mas o mercado interno
ainda é nosso foco e temos uma
linha de 40 produtos, distribuí-
dos em nove famílias”, explica
o executivo, que trabalha na em-
presa há 44 anos.

Previsões abaladas
Calil, que começou como office-

boy na companhia e passou por
24 funções antes de assumir a
presidência em 2008, presen-
ciou quase todas as fases da Ca-
terpillar, que está no país desde
1954. “Ainda sinto falta de in-
vestimentos efetivos em infra-
estrutura no país e estamos re-
vendo nossas projeções de cres-
cimento”, declara.

No ano passado a Caterpillar
faturou US$ 62 bilhões nomun-
do. As previsões iniciais fala-
vam em crescimento global de
cerca de 10%,mas o número de-
ve ser menor. “A economia
mundial está desaquecida e esta-
mos apostando em aquisições
recentes para sustentar o cresci-
mento deste ano”, disse.
A compra de outras empre-

sas é uma prática comumda Ca-
terpillar e novas aquisições
não estão descartadas. “Esta-
mos sempre avaliando”, disse
o executivo. A americana Bu-
cyrus foi a última grande com-
pra da empresa, por US$ 7,6 bi-
lhões, e veio para reforçar a
área de mineração. ■
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Chinesa Luigong investe R$ 100mi em fábrica

Caterpillar contraria setor e
é a 14ª exportadora do Brasil

Empresa negocia com três
estados brasileiros terreno para
construção da nova unidade

Em 2013, a
companhia vai
vender caminhões
fora de estrada no
país. Veículos são
usados em mineração

Mesmo com bom desempenho nas exportações brasileiras, companhia americana está revisando
projeção de crescimento para este ano em decorrência do desaquecimento da economia global

MÁQUINA DE REMESSA

Em três anos, Caterpillar 
ganhou 38 posições no ranking 
nacional de exportações 

2009

2010

2011

2012*

TOTAL: US$ 490,1 milhões
52a

TOTAL: US$ 1,09 bilhão
26a

TOTAL: US$ 1,82 bilhão
19a

TOTAL: US$ 717,1 milhões
14a

Fonte: Ministério do Desenvolvimento
*janeiro a abril
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




