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Empresas | I n d ú st r i a

Revisão nos planos
Mercado fraco provoca atrasos na construção e início de operação das novas fábricas de companhias asiáticas no Brasil

Fonte: Empresas. *Em plena capacidade 

Previsão inicial
Abril de 2013

Previsão atual
Julho de 2013

Investimento
US$ 200 milhões

Capacidade em 2013
1,5 mil máquinas

Capacidade plena
10 mil máquinas /ano

Área
800 mil m2

Emprego inicial
600

Emprego*  
1,2 mil

XCMG 

Previsão inicial
Fim de 2012

Início da produção
Março de 2013

Investimento
US$ 180 milhões

Capacidade em 2013
500 máquinas

Capacidade plena
5 mil máquinas /ano

Área
550 mil m2

Emprego inicial
500

Emprego*  
1 mil

Hyundai/BMC 

Previsão inicial
Abril de 2012

Início da produção
Dezembro de 2012

Investimento
US$ 80 milhões

Capacidade em 2013
800 máquinas

Capacidade plena
2 mil máquinas /ano

Área
200 mil m2

Emprego inicial
200

Emprego*  
350

Doosan

Fonte: Empresas *Em plena capacidade

Previsão inicial
1º semestre de 2013

Previsão atual
2014

Investimento
US$ 80 milhões 

Capacidade em 2013
-

Capacidade plena
1,7 mil máquinas /ano

Área
560 mil m2

Emprego inicial
350

Emprego*  
1 mil

Sany 

Jacareí

Americana Itatiaia

Pouso Alegre

MG

SP
RJ

ES
XCMG
3 meses

Hyundai/BMC
3 meses

Doosan
6 meses

Sany
1 ano 

Tempo de atraso

Máquinas Chinesas Sany e XCMG e coreanas Doosan e Hyundai revisaram planos após queda de vendas em 2012

Asiáticas adiam início de novas fábricas

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Cui, presidente da Sany: “Foi uma questão de azar, de ‘t i m i n g’; a China andou devagar em 2012 e decidimos ser mais conservadores com os invest i m e n to s ”

Ana Fernandes
De São Paulo

O revés de 2012 nas vendas de
máquinas de construção afetou
os planos de asiáticas que estão
se instalando no Brasil. Fábricas
das maiores empresas estão atra-
sadas e o ritmo inicial de produ-
ção precisou ser revisto.

No ano passado, o mercado
brasileiro consumiu 29,7 mil má-
quinas da linha amarela, que in-
clui alguns dos principais equi-
pamentos de construção, como
escavadeiras, rolos compactado-
res e motoniveladoras. Houve um
recuo de 3% em relação a 2011,
apontou estudo da Associação
Brasileira de Tecnologia para
Construção e Mineração (Sobra-
tema). O desempenho só não foi
pior porque o Ministério do De-
senvolvimento Agrário fez uma
encomenda de 1,7 mil retroesca-
vadeiras. Sem essa compra do go-
verno, o tombo teria sido de 8%.

A chinesa Sany tinha planos de
abrir uma fábrica em Jacareí no
começo deste ano, com investi-
mentos de US$ 80 milhões . As
obras, contudo, foram paralisa-
das após a terraplenagem e não
ficarão pronta antes de 2014. Em
entrevista ao Va l o r , o presidente
da empresa no Brasil, David Cui,
negou que os planos tenham sido
adiados por causa da desacelera-
ção do mercado brasileiro. “Fo i
uma questão de azar, de ‘timing’;
a China andou devagar em 2012 e
decidimos ser mais conservado-
res com os investimentos.”

A China responde por quase
90% do faturamento da Sany, que
foi de US$ 13,6 bilhões no ano
passado. O Brasil é o segundo
maior mercado para a empresa.
Enquanto a fábrica de Jacareí não
saía do papel, a empresa investiu
na produção via linha de monta-
gem. A unidade em São José dos
Campos (SP), dobrou em área,
para 20 mil m2, desde que come-
çou a operar no fim de 2010.

Cui admitiu, porém, que espe-
rava estar com um ritmo de pro-
dução maior, principalmente de
escavadeiras. No ano passado, a
Sany montou cerca de 150 guin-
dastes e 350 escavadeiras, sendo
que a unidade em São José já
tem capacidade para produzir
até mil escavadeiras anualmen-
te. Com a fábrica em Jacareí a ca-
pacidade será elevada para 1,5
mil unidades por ano.

“A primeira coisa que aprende-
mos sobre Brasil é que fatores
macroeconômicos mudam rapi-
damente, estamos preparados
para isso”, disse Cui sobre a desa-
celeração no mercado nacional.
O executivo disse estar confiante
na retomada do mercado local a
partir do segundo trimestre.

A Hyundai Heavy Industries
também sentiu a queda na de-
manda. Segundo o presidente da
Brasil Máquinas de Construção

(BMC), Felipe Cavalieri, a empre-
sa está ainda estocada com má-
quinas importadas.

A BMC é parceira da Hyundai
no investimento de US$ 180 mi-
lhões na unidade de Itatiaia (RJ).
A fábrica começou a operar neste
mês, com atraso, já que a previsão
inicial era operar no fim de 2012.
Cavalieri garante que a desacele-
ração no mercado brasileiro de
maquinário para construção não
foi o motivo principal para esse
atraso, mas afirma que a produ-
ção começou mais fraca do que

era projetado. “Hoje, estamos
com quase cinco meses de esto-
que, quando o ideal era estar per-
to de zerar esse estoque para
substituir por máquina nacional.”

Cavalieri conta que conversou
com a matriz e que não sente que
os planos foram abalados, mas
avalia que existe sim uma preocu-
pação. “A gente já começou segu-
rando a produção; os coreanos ti-
nham uma visão de mercado
mais sólido e esse mercado está fi-
cando cada vez mais para trás.”

A também coreana Doosan

iniciou a produção no fim do ano
passado, em Americana (SP),
após sucessivos atrasos. A data
anunciada inicialmente era se-
gundo trimestre de 2012. Segun-
do a companhia, a fabricação co-
meçou com 25 escavadeiras de
22 toneladas por mês. O ritmo
ainda está bem abaixo do neces-
sário para alcançar a meta de
produzir 800 equipamentos des-
sa linha em 2013. Segundo apu-
rou o Va l o r , a empresa planeja
acelerar a produção a partir de
maio, quando está prevista para

acontecer a inauguração formal
da fábrica. A companhia está tra-
balhando ainda para conseguir
cumprir as exigências de nacio-
nalização do BNDES e ter acesso à
linha de financiamento Finame,
considerada essencial para viabi-
lizar a produção local.

O presidente da empresa no
Brasil, assim como seus pares, ne-
ga haver qualquer mudança de
planos. “A empresa investiu alto
no país e vai continuar investin-
do; [...] O Brasil e a América Lati-
na são as grandes forças que irão

movimentar a economia do pla-
neta nos próximos anos”, disse
Donghoon Lee, em entrevista por
e-mail. O executivo reforçou que
a meta de 800 unidades para es-
cavadeira de 22 toneladas será al-
cançada e que a empresa come-
çará a fabricar a linha de 34 tone-
ladas, destinada à mineração, no
último trimestre do ano. Os in-
vestimentos na fábrica são da or-
dem de US$ 80 milhões.

A estatal chinesa XCMG, segun-
do apurou o Va l o r , não está com
atrasos na construção de sua fábri-
ca, em Pouso Alegre (MG). Até por
receber apoio financeiro do gover-
no chinês, a empresa toca as obras
a pleno vapor e a expectativa é que
sejam concluídas dentro do prazo,
em abril. Contudo, a produção está
programada para começar so-
mente em julho, relataram fontes
próximas à empresa. A própria
XCMG sinaliza nessa direção. “Po -
de haver alguma alteração de cro-
nograma devido a algum detalhe
técnico, esperamos que no inicio
do segundo semestre já estejamos
em produção em Pouso Alegre”,
disse, por e-mail, o diretor opera-
cional da companhia em São Pau-
lo, Rubens Azevedo.

A princípio, a unidade de Pou-
so Alegre produzirá caminhões
guindaste e escavadeiras. Outras
linhas que estavam previstas, co-
mo motoniveladoras e pás carre-
gadeiras, seguem sem data para
começarem a ser fabricadas.

Azevedo admitiu que a com-
panhia esperava um desempe-
nho melhor do mercado brasi-
leiro em 2012, mas afirmou que
os planos da XCMG continuam
de pé. A meta é chegar à marca
de 10 mil unidades, somando
todas as linhas, até 2015. A pri-
meira fase de investimentos é de
US$ 200 milhões e a empresa
anunciou uma segunda rodada
que totalizará US$ 500 milhões,
em três anos. “A XCMG continua
vendo o Brasil como destaque
na economia das Américas e
ponto seguro de investimentos”.

Vendas no segmento de
construção civil caem 3%
De São Paulo

Apesar de as companhias asiáti-
cas não admitirem abertamente, a
desaceleração do mercado brasi-
leiro de máquinas para construção
em 2012 foi crucial na decisão de
segurar o início da fabricação no
país. A avaliação é consenso entre
representantes da Associação Bra-
sileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq) e da As-
sociação Brasileira de Tecnologia
para Construção e Mineração (So-
bratema), que apontaram queda
de 3% nas vendas de equipamentos
da linha amarela no ano passado.

“A falta de dinamismo no mer-
cado em 2012 certamente teve im-
pacto nas avaliações dos investi-
mentos”, disse Milton Rego, vice-
presidente da câmara setorial de
máquinas rodoviárias da Abimaq.

“O principal fator foi a retração
do mercado e houve também o au-
mento da concorrência”, afirmou
Eurimilson Daniel, vice-presidente
da Sobratema. Para Daniel, as qua-
tro principais companhias orien-
tais — Hyundai, XCMG, Doosan e
Sany — fizeram seus planejamen-

tos de forma apressada, pressiona-
das pelas matrizes para obter re-
sultados na América Latina. Além
disso, estão entrando em um mer-
cado consolidado por marcas for-
tes, como C a t e r p i l l a r, Randon, Ko -
matsu e CNH. “As empresas saíram
atirando para todos os lados e ago-
ra estão enxergando que o merca-
do não comporta todo mundo”.

Avaliação semelhante é feita pe-
la presidente da câmara de máqui-
nas rodoviárias da Abimaq, An-
drea Park. Ela acrescenta as dificul-
dades das companhias orientais
em “aprender ” a fabricar no Brasil.
“As asiáticas se instalaram achan-
do que seria fácil trazer ou desen-
volver fornecedores.” Andrea lem-
bra que há um forte rigor do BN-
DES na hora de analisar a naciona-
lização do processo de produção
para conceder o acesso à linha Fi-
name — a linha, atualmente com
taxa de 3% ao ano, é a principal
vantagem em se produzir máqui-
nas no Brasil e um dos principais
objetivos das empresas que se ins-
talam aqui. O procedimento é
igualmente complexo para as
companhias obterem certificado

de origem e poderem exportar pa-
ra o Mercosul sem pagar taxas.

Passar pelo crivo do BNDES tem
sido um ponto de dificuldade para
as companhias. A Sany, por exem-
plo, está com 50% de nacionaliza-
ção nos equipamentos montados
em sua unidade em São José dos
Campos (SP). Quando tiver a fábri-
ca em Jacareí (SP), pretende alcan-
çar com folga o percentual exigido
pelo banco de desenvolvimento,
em 60%, disse o presidente da Sany
no Brasil, David Cui. O projeto de
Jacareí, contudo, ainda não tem
previsão para ser concluído. A Do-
osan, que iniciou em dezembro a
produção em Americana (SP), ain-
da está com o pedido de acesso ao
Finame em andamento.

A desaceleração do mercado re-
tardou os planos, mas não há, por
ora, qualquer perspectiva de que
uma dessas quatro empresas possa
cancelar o investimento. Daniel,
da Sobratema, destaca o lado posi-
tivo da vinda das asiáticas: a com-
petição. “Quem ganha é o consu-
midor; em termos de preço, op-
ções de tecnologia, esse movimen-
to é bom para o mercado.” (AF)

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Projeto da Sany em Jacareí, no interior de São Paulo, parou na terraplenagem e fábrica só deve ficar pronta após 2014
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Empresas, p. B8.




