
A coreana Hyundai Heavy 
Industries acaba de inaugu
rar uma fábrica de equipa

mentos pesados para a construção 
civil em Itatiaia (SP), a primeira fora 
da Ásia. O investimento de R$ 360 
milhões foi feito em parceria com 
a Brasil Máquinas de Construção 
(BMC), até então representante da 
marca no país. Em 2014, a produção 
deve chegar a quatro mil produtos 
da linha amarela - a exemplo de 
escavadeiras e retroescavadeiras. A 
Hyundai inicia a fabricação no país 
com o apoio de uma estrutura de 
pós-vendas que começou a montar 
no pior momento da crise econômi
ca, em 2009, de olho na meta de se 
tornar uma das líderes do mercado 
nacional. "O trabalho e os investi
mentos realizados demonstram 
nossa aposta no Brasil", diz Felipe 
Cavalieri, presidente da BMC. 

A aposta no mercado nacional 
envolve outros competidores de 
peso. No início de maio, a SDLG, 
controlada pela Volvo, anunciou 
que sua linha de produção de esca
vadeiras, a primeira fora da China, 
começará a operar neste mês, em 
fase de testes, na fábrica de Peder
neiras (SP). O investimento foi de 
US$ 10 milhões. As vendas devem 
ser iniciadas em setembro e a ex
pectativa é de chegar a cem unida
des neste ano. A empresa avalia a 
possibilidade de produzir também 
pás-carregadeiras e rolos compac
tadores no Brasil. Apenas no seg
mento de escavadeiras, o mercado 
interno atraiu a chinesa Sany, que 

monta equipamentos em Jacareí 
(SP), a coreana Doosan, prestes a 
inaugurar fábrica em Americana 
(SP), e a americana John Deere, que 
está construindo uma unidade fa
bril em Indaituba (SP), em parceria 
com a Hitachi, 

Apesar de o Brasil ser considerado 
um dos mercados mais promissores, 
os negócios despencaram em 2012, 
depois da expansão de 17,3% do ano 
anterior. Com a comercialização de 
68.040 máquinas, a queda foi de 
19%, segundo a Associação Brasileira 
de Tecnologia para Construção e Mi
neração (Sobratema) - a projeção era 
de um crescimento de 5,1%. A situa
ção não ficou pior porque o governo 
cortou os juros dos financiamentos 
do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social (BNDES) 
de 10% para 2,5% ao ano. 

O recuo foi puxado pela freada 
nas vendas dos caminhões pesa
dos, estimada em 35%, bem supe
rior à retração esperada pelas mon
tadoras, entre 5% e 10%, em função 
da entrada no mercado de veículos 
menos poluentes, atendendo à nor
ma Euro 5.O índice da Sobratema é 
superior à queda de 19,5% detecta
da pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automoto
res (Anfavea) no licenciamento de 
todos os tipos de caminhão. 

A mudança de tecnologia dos 
caminhões é considerada um "aci
dente de percurso". "Mais preocu
pante é a indefinição em relação 
ao andamento das obras de infra-
estrutura, envolvendo os projetos 
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de rodovias, ferrovias, portos e sa
neamento", diz Eurimilson Daniel, 
vice-presidente da Sobratema. "Há 
uma certa paralisia na área, que 
depende da atuação do governo. 
Isso fez a venda de equipamentos 
andar de lado no ano passado", 
diz Cavalieri, da BMC. Se as obras 
continuarem em marcha lenta, o 
setor espera, para este ano, queda 
de 27% na comercialização de mo-
toniveladoras e de 30% na de rolos 

compactadores, muito usados em 
obras rodoviárias. 

Para alguns fabricantes, no en
tanto, os negócios não "andaram 
de lado" em 2012. Há 23 anos no 
mercado, a Convicta, de São José 
dos Pinhais (PR), um dos maiores 
grupos brasileiros na fabricação 
e locação de equipamentos para 
dosagem, mistura, transporte e 
bombeamento de concreto, teve 
crescimento de 14% - a expectati

va era uma expansão de 25%. Para 
Jorge Eustáquio Werneck Heredia, 
gerente comercial, o desempenho 
pode ser explicado pela qualidade 
dos serviços pós-venda. "Graças a 
este diferencial, conquistamos cre
dibilidade junto aos clientes." Para 
2013, a meta é crescer 30%. 

Este também é o objetivo da 
Sany do Brasil para este ano, que 
registrou uma expansão de 33% em 
2012. Além dos produtos da linha 
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amarela, a companhia monta no 
Brasil guindastes sobre caminhões 
e sobre esteiras, perfuratrizes e equi
pamentos portuários. "O compro
misso e a dedicação da Sany com os 
clientes foram determinantes para 
o crescimento da empresa no país", 
diz René Porto, diretor de vendas. 
A Sany reforçou o atendimento e o 
pós-venda com a inauguração de fi
liais em Recife (PE) e Vitória (ES). 

Os acidentes de percurso, no 
entanto, não tiram o Brasil da lista 
dos mercados mais atraentes. Pelas 
projeções da Sobratema, o cresci
mento médio anual para a venda 
de máquinas será de 10,42% até 
2017. De olho nessas perspectivas, 
os fabricantes armam estratégias 
para conquistar fatias do merca
do nacional. "Apesar da alta carga 
tributária e do complexo sistema 
de arrecadação de impostos, o 
interesse pelo Brasil é crescente", 
afirma Daniel. Para as multina-

cionais, montar fábricas no país é 
uma forma de alcançar os 60% de 
nacionalização dos produtos e, as
sim, ter acesso às linhas especiais 
de financiamento do BNDES, bem 
como vender para outros países da 
América Latina. 

As expectativas para 2013 são de 
crescimento entre 5% e 20% para a 
linha amarela. Considerando todas 
as categorias, as projeções apostam 
em uma evolução da ordem de 13% 
em relação aos resultados de 2012. 
"O mercado mostra sinais de recu
peração, mas ainda está tímido", 
diz Porto, da Sany. "Com a retoma
da de alguns projetos, a realização 
de novas licitações e o andamento 
das grandes obras do governo fe
deral e do PAC 2, acreditamos que 
o mercado ficará aquecido no final 
do primeiro semestre." 

Daniel chama a atenção para 
outro fator que deve estimular a 
expansão do setor. "A necessidade 

de as empresas aumentarem a pro
dutividade contribui para acentuar 
a tendência de mecanização das 
obras." Os equipamentos mais pro
curados são os capazes de substituir 
funcionários, a exemplo das minies-
cavadeiras e minipás carregadeiras, 
que ganham cada vez mais espaço. 
"A automação das obras deve cres
cer nos próximos anos em função 
da falta de mão de obra e da baixa 
qualificação dos trabalhadores", 
afirma Josely Rosa, presidente do 
grupo Baram, que fabrica andaimes 
elétricos e suspensos. 

Depois do atípico 2012, as monta
doras estão otimistas. "As vendas co
meçaram a se normalizar no último 
trimestre do ano, quando a curva de 
queda se inverteu", afirma Roberto 
Cortes, presidente da MAN. A comer
cialização dos estoques dos veículos 
que atendiam à norma Euro 4 salvou 
o primeiro trimestre do ano passa
do das montadoras. A MAN vendeu 
11232 unidades. No segundo tri
mestre, fechou com uma retração de 
5% e no terceiro, com queda de 18%. 
A reação veio nos últimos três meses 
do ano, quando a comercialização 
de 10.652 caminhões representou 
uma expansão de 21% em relação ao 
trimestre anterior. A meta da MAN 
é crescer entre 9% e 10% em 2013. 
"Levando-se em conta o desempe
nho dos primeiros quatro meses do 
ano, com aumento de 7%, parece ser 
factível atingir esse objetivo." 

A Mercedes-Benz aposta em 
uma expansão de 10% no merca
do de caminhões acima de seis 
toneladas neste ano, depois de 
amargar uma retração de 19% em 
2012. "Mesmo assim, conseguimos 
aumentar nossa participação de 
mercado em um ponto percentu
al, para 25,5%", diz Mário Laffitte, 
diretor de assuntos corporativos. 
Uma safra recorde e as perspectivas 
de melhoras na economia fizeram 
o segmento de extrapesados reagir 
e registrar crescimento de 16,4% 
na comparação entre a média de 
vendas do primeiro trimestre e a 
de abril. A Mercedes quer ganhar 
mais participação e reconquistar a 
liderança do mercado. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial Infraestrutura, São Paulo, p. 26-28,  jun. 2013.




