
Completando 10 anos de Brasil,
a fabricante francesa de plata-
formas de elevação Haulotte
pretende consolidar seu pós-
venda. A empresa, que detém
25% das vendas desses equipa-
mentos no Brasil, planeja abrir
50 centros de manutenção e
serviços no país até 2014. Para
isso, a companhia está prospec-
tando empresas que possam
realizar esse trabalho pelos qua-
tro cantos do país.
“Fazemos todo o treinamen-

to das pessoas para a manuten-
ção correta de nossas máqui-
nas. Hoje, não temos uma estru-
tura capaz de atender com rapi-
dez ao mercado nos próximos
dois anos”, disse o presidente
da companhia para a América
Latina, Carlos Hernandéz.
Hoje, a companhia detém

seis unidades de manutenção e
serviços e deverá fechar o ano
com mais quatro centros no
país. “Oitenta por cento de nos-
sas vendas são realizadas para
empresas de locação de equipa-
mentos. Por isso, essas máqui-
nas não podem ficar paradas
por qualquer problema, é di-
nheiro que se perde. Queremos
otimizar esses serviços já que
atualmente todos os reparos rea-
lizados no país são feitos no lo-
cal mas com deslocamento de
profissionais de São Paulo”, ex-
plicou o executivo.
O Brasil, aliás, é a grande

aposta da Haulotte. O país tem
ummercadomaior que o da Chi-
na e isso faz comque os executi-
vos já pensem em abrir uma fá-
brica por aqui. “É um estudo.
Mas a unidade brasileira iria

abastecer toda a América Lati-
na”, disse Hernandéz.
Seria a primeira fábrica desse

tipo de equipamento no Brasil.
Hoje, toda a frota circulante do
Brasil, cerca de 12 mil máqui-
nas, é importada principalmen-
te da Europa e Estados Unidos.
Segundo Hernandéz, a produ-
ção local somente se fará reali-
dade quando o mercado da re-
gião atingir cerca de 20mil equi-
pamentos na América Latina.
“Dos 60 modelos que temos

em nosso portfólio, a ideia é fa-
bricar por aqui de um a dois ti-

pos de equipamentos. Lógico,
aqueles commaior demanda no
mercado”, acrescentou.
Em vendas, o Brasil está en-

tre os cincomaiores para aHau-
lotte, ficando atrás apenas de
países como a França e os Esta-
dos Unidos, onde o mercado
desses equipamentos gira em
torno de 250 mil máquinas.
Este ano, de acordo com esti-

mativas da Haulotte, deverão
ser comercializadas cerca de 5
milmáquinas no país. Dessa for-
ma, o parque brasileiro fechará
2012 com 17 mil máquinas -

uma frota equivalente a de paí-
ses como a Itália, onde os proce-
dimentos de segurança dos pro-
fissionais de construção são bas-
tante rígidos.
“Com todas as obras de in-

fraestrutura e amudança de cul-
tura no país, em que o quesito
segurança do profissional é um
fator importante, a substituição
de antigos andaimes nas obras
por equipamentos com grande
tecnologia está cada vez mais
constante”. As empresas brasi-
leiras, dessa forma, estão optan-
do pormáquinasmais sofistica-

das o que vai mudar um pouco a
cara do mercado no país. “São
equipamentos mais seguros e
com qualidade superior. O Bra-
sil está se aproximando da Euro-
pa dessa forma. Está cada vez
mais maduro”, disse.
Todo esse potencial e repre-

sentatividade do Brasil nos últi-
mos anos fizeram com que em
2011 a Haulotte investisse em
sua subsidiária local. “Com esse
importante passo, a empresa se
fortaleceu e atingiu, no ano pas-
sado, aproximadamente 20%
de participação demercado, au-
mentando seu faturamento de
forma significativa”, disse o di-
retor de demarketing daAméri-
ca Latina.Luca Riga. No ano pas-
sado, a companhia francesa fa-
turou ¤ 27 milhões no Brasil, o
dobro da receita apurada em
2010, quando suas vendas soma-
ram ¤ 13 milhões. No mundo, o
crescimento no faturamento foi
de 23%, passando de ¤ 250 mi-
lhões para ¤ 307 milhões. ■

O governo da Alemanha está
avaliando o plano de fusão
anunciado pela European Aero-
nautic, Defence & Space (EA-
DS), controladora da Airbus, e
pela Bae Systems, visto que o ne-

gócio teria implicações para as
políticas públicas do país, afir-
mou na sexta-feira o porta-voz
da chanceler Angela Merkel,
Steffen Seibert.
Segundo Seibert, Berlim não

vai divulgar resultados prelimi-
nares da avaliação. “Essa é cer-
tamente uma transação muito
complexa, com implicações pa-

ra as políticas de segurança e in-
dustrial”, disse o porta-voz. “O
governo (alemão) está tendo
conversas construtivas com as
empresas e está em contato
com o governo francês.” A EA-
DS foi criada em 2000, a partir
da fusão de empresas da Alema-
nha, França e Espanha dos seto-
res de aviação comercial e mili-

tar e de sistemas de segurança.
O governo alemão negocia

também a possível compra de
uma participação da EADS pelo
banco estatal alemão KfW, co-
mentou Seibert.
Enquanto isso, o presidente

da EADS, Tom Enders, e o da
Bae Systems, Ian King, estão
tentando convencer os acionis-

tas, pessoalmente, de apoiar o
processo de fusão, que deve
movimentar US$ 48 bilhões e
criará uma gigante da área de
defesa. “Não entrem em pâni-
co”, afirmaram em coro os
dois executivos após as fortes
baixas nas ações após o início
das negociações. ■ Agência Es-
tado e Reuters
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Francesa Haulotte vai elevar
presença no Brasil até 2014

Governoalemãoanalisa fusãoEADScomaBaeSystems
Companhia de defesa é resultado
da união entre companhias
da Alemanha, Espanha e França

Fabricante de máquinas de movimentação de pessoas em obras planeja abrir centros de manutenção e fábrica
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POR DENTRO

A Haulotte está no Brasil 
desde 2002

¤ 307 milhões 
FATURAMENTO EM 2011

FÁBRICAS 
NO MUNDO

6 unidades, sendo
três na França,
uma nos Estados Unidos,
uma na China
e uma na Romênia

PORTFÓLIO 60 máquinas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




