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Mercado brasileiro
Evolução de vendas de empilhadeiras – em mil unidades
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Alumínio Fabricante de latas eleva capacidade em 1,6
bilhão de unidades com ampliações no Brasil e no Chile

Rexam expande
operações na
América do Sul

D I V U LG A Ç Ã O

Estevão, diretor: “Desde 2006, fizemos uma série de tamanhos e formatos diferentes, importante para garantir mercado”

Olivia Alonso
De São Paulo

A fabricante inglesa de latas de
alumínio para bebidas Rexam es -
tá investindo cerca de R$ 200 mi-
lhões na expansão de sua capaci-
dade de produção na América do
Sul para fazer frente ao cresci-
mento esperado nos mercados
da região. A empresa instalou no
primeiro semestre uma nova
unidade em Benevides (PA), com
capacidade para 800 milhões de
unidades, e vai inaugurar no ano
que vem uma nova linha de pro-
dução no Chile, com a mesma ca-
pacidade de produção.

Com os dois movimentos, a
empresa atingirá capacidade de
14,8 bilhões de unidades na Amé-
rica do Sul no ano que vem. No

Chile, o investimento está previs-
to de 20 milhões de libras (cerca
de R$ 74 milhões), segundo apre-
sentação feita pela matriz da em-
presa ao mercado, no início de
agosto. O objetivo da Rexam é
atender a demanda local e dos
mercados peruano e boliviano. Já
no Brasil, a fábrica inaugurada
em abril, com um aporte de 35
milhões de libras (aproximada-
mente R$ 129 milhões), tem o ob-
jetivo de atender os mercados das
regiões Norte e Nordeste.

Com a nova linha, a unidade
chilena, localizada em Santiago,
passará a uma capacidade anual
de 1,9 bilhão de latas, volume que
a empresa espera atingir em qua-
tro a cinco anos, diz Renato Este-
vão, diretor comercial e de logísti-
ca da Rexam Beverage Cans South

America (Rexam BCSA), divisão da
companhia na região. A linha fará
embalagens de 350 ml, que são as
tradicionais, e de 473 ml e 250 ml,
que entram na categoria de “latas
especiais”, cuja venda corresponde
por cerca de 25% do total.

“Desde 2006, estamos fazendo
uma série de introduções de ta-
manhos e formatos diferentes, o
que tem sido importante para
garantir mercado”, afirmou Este-
vão. Segundo ele, o mercado chi-
leno ficou estável por muitos
anos, mas vem crescendo desde
meados da década passada.

No Brasil, a Rexam possui 11 fá-
bricas em vários estados e concor-
re com a Metalic (da CSN), a Lata -
pack-Ball e a  Crown Em Benevides,
a produção é principalmente das
latas de 350 ml e, em breve, a em-

presa pretende começar a produ-
zir as chamadas “sleek”, de 269 ml.

Neste ano, a Rexam espera
acompanhar o crescimento do
mercado local. A projeção da Asso-
ciação Brasileira dos Fabricantes
de Latas de Alta Reciclabilidade
(Abralatas) é de um avanço de 7% a

8%. No ano que vem, a expectativa
é que as vendas possam avançar
mais, puxadas pelo aumento do
consumo de bebidas por causa da
Copa do Mundo. A Rexam prevê
que as fabricantes de cervejas e re-
frigerantes comecem a compor
seus estoques a partir de abril.

Com o aumento da demanda, a
unidade do Pará deve atingir sua
capacidade total já em 2014.

A Rexam tem ainda uma fábrica
na Argentina e, em todo o mundo,
possui 67 unidades fabris em 24
países. Em 2012, faturou cerca de
4,3 bilhões de libras (6,7 bilhões).

Pet r ó l e o
Daniela Meibak
De São Paulo

A petroleira HRT concluiu a ven-
da de seu negócio de logística aé-
rea, a Air Amazonia, e parte de sua
frota de helicópteros para a Erick -
son Air-Crane. A transação inclui
equipe de 59 profissionais e seis
helicópteros pelo valor de US$ 23
milhões pagos terça-feira e US$ 3
milhões a serem pagos em até 12
meses. A operação pode atingir
US$ 40 milhões, a depender de de-
terminadas cláusulas contratuais.

Segundo a companhia, foi
concluída também a assinatura
de contrato de prestação de ser-
viços para suporte às operações
da HRT na Bacia do Solimões pe-
lo período de um ano, com a op-
ção de renovação anual para
quatro anos adicionais.

A petroleira concedeu ainda à
Erickson o direito de preferência
para a compra da frota remanes-
cente de oito helicópteros e presta-
ção de serviços de suporte para fu-
turas operações em outras regiões.

A companhia afirmou que pre-

tende alienar outros oito helicóp-
teros não incluídos na transação
com a Erickson. Além disso, a HRT
concluiu o processo de regulação
do sinistro para recuperação do
valor de outro helicóptero do mes-
mo tipo, acidentado neste ano. A
HRT tem o apoio de brokers inter-
nacionais para a venda desse gru-
po de aeronaves, que possui valor
indicativo total de US$ 30 milhões.

A petroleira diz ainda que con-
cluiu a venda de um primeiro
avião, pelo valor de US$ 1,8 milhão,
e obteve proposta firme para um
segundo. A HRT está com plano de
vender ao todo quatro aeronaves.

Sobre a oferta de venda de qua-
tro sondas de perfuração heli-
transportáveis e quatro guindastes
de suporte à operação e monta-
gem das sondas, a companhia se-
gue em negociação com poten-
ciais compradores. O valor de mer-
cado das sondas de perfuração po-
de alcançar US$ 50 milhões.

O processo de venda do labora-
tório IPEXco de prestação de servi-
ços geoquímicos continua em an-
damento. A HRT segue em nego-
ciações com atuais dez empresas
que mostraram interesse no ativo.

HRT vende companhia
de logística aérea e
negocia outros ativos

Mitsubishi Caterpillar instala sua
primeira unidade de vendas no país
Máquinas
De São Paulo

Com a aposta na continuidade
do crescimento do mercado bra-
sileiro de empilhadeiras, a Mitsu -
bishi Caterpillar Forklift America
Inc. (MCFA) deu início a um plano
de expansão no país. O primeiro
passo é a instalação de uma uni-
dade no Brasil, em novembro, pa-
ra armazenar e vender peças de
máquinas no mercado local. Fu-
turamente, os planos incluem a
montagem de empilhadeiras no
país e, depois, até uma fábrica.

A companhia opera no Brasil
há 17 anos por meio de distribui-
dores, vendendo principalmente
empilhadeiras para uso indus-
trial. Entre seus principais clientes
estão empresas de logística, da ca-
deia automotiva, dos setores de
óleo e gás e de bens de consumo.

Em um primeiro momento, o
armazém, localizado em Embu
(SP), será responsável pelas vendas
de peças aos clientes. Os represen-
tantes das máquinas da MCFA no
Brasil continuarão solicitando o
equipamento via Estados Unidos.
Enquanto isso, a empresa preten-

de expandir sua rede de concessio-
nárias parceiras no país.

Nos próximos passos, a MCFA
vai concentrar as solicitações das
empilhadeiras em sua unidade
no Brasil e, depois, trazer as peças
para montar a máquina no país.
O quarto e último passo será a
instalação de um fábrica. No en-
tanto, os últimos movimentos
dependerão de como o mercado
brasileiro irá responder à chega-
da da empresa e de como ficarão
as projeções de crescimento do
setor, afirma Victor Cruz, geren-
te-geral da empresa no Brasil.

A previsão atual do mercado é
de que as vendas somem entre 23
mil e 25 mil empilhadeiras no país
neste ano, entre 23% e 34% acima
das 18,7 mil unidades do ano pas-
sado. O crescimento previsto pela
MCFA, ao menos neste ano e no
próximo, supera os 50%. Segundo
Cruz, a companhia prevê avanço
de seu faturamento de cerca de
115% em 2013 em relação a 2012,
somando as vendas de peças e má-
quinas. Para 2014, a projeção é de
mais 54%, afirma o executivo.

“De uns anos para cá, o Brasil
começou a ter um crescimento

acelerado importante, então o
próximo passo seria ter uma pre-
sença direta dentro do país. Mas
ainda não há uma data definida
para uma fábrica”, afirmou Cruz.
Os incentivos fiscais ao setor, co-
mo a linha de crédito Finame, do
BNDES, animam a companhia a a
montar e produzir no país.

Segundo ele, o patamar mais
alto do dólar, que poderia frear
as importações, não prejudica a
companhia. Isso porque suas
concorrentes também são muito
dependentes da moeda america-
na, ou por também serem im-
portadoras das máquinas intei-
ras ou de grande parte delas. Em
relação às alíquotas de importa-
ção neste segmento, Cruz afirma
que a maior parte dos produtos
não tem similar nacional e são
taxados em 2,5% ao entrar no
país. Nos casos em que há pro-
dução local, a taxa é de 14%.

A MCFA é controlada pela
Mitsubishi Caterpillar Forklift,
joint-venture formada em 1992
pelas fabricantes Mitsubishi e
Caterpillar e com um fatura-
mento global de US$ 1,7 bilhão
no ano fiscal terminado em ju-
nho do ano passado. (OA)

Demanda por minério de ferro
segue robusta, dizem analistas
M i n e ra ç ã o
De São Paulo

O aumento das exportações
brasileiras de minério de ferro em
agosto, após um mês de julho que
já havia sido forte, indica que a
demanda pela commodity conti-
nua robusta e que alguns garga-
los de produção e de embarque
da Va l e e CSN podem ter sido re-
solvidos. Esta é a opinião dos ana-
listas do Goldman Sachs, que assi-
nam relatório sobre a commodity.

Em agosto, as exportações bra-
sileiras de minério de ferro — a
maior parte para a China — cres -
ceram 13% em relação ao mesmo
mês de 2012 e 5% na comparação
com julho, segundo dados da Se-
cretária de Comércio Exterior. Nos
sete primeiros meses do ano, o vo-
lume somou 205,4 milhões de to-
neladas, 2% acima das exporta-
ções do mesmo período de 2012,
de 201,4 milhões de toneladas.

Analistas da Planner afirmam
que os números positivos das ex-
portações brasileiras em agosto
indicam “um forte desempenho

nas vendas da Vale e CSN, princi-
p a l m e n t e”. “Isso confirma nosso
otimismo para os resultados da
Vale no ano.” Eles recomendam
compra das ações preferenciais da
mineradora e calculam um preço-
alvo de R$ 42, o que significa um
potencial de valorização de 31%
em relação aos atuais R$ 32,10.

Nas contas do Goldman, os em-
barques de minério da Vale vão
atingir 81,3 milhões de toneladas
no terceiro trimestre, 4% acima
das 78,2 milhões do mesmo pe-
ríodo de 2012 e 13% superior ao
do segundo trimestre deste ano
(72,1 milhões de toneladas).

O número é 3,4% inferior à
projeção anterior do banco e foi
calculado a partir dos dados das
exportações brasileiras em julho
e agosto. Os analistas considera-
ram ainda a sazonalidade histó-
rica de setembro e o fato de a Va-
le ser responsável por cerca de
80% das exportações do país.

Para o acumulado do ano, eles
mantiveram sua estimativa. “Con -
tinuamos confortáveis com a nos-
sa previsão de 303 milhões de to-
neladas de vendas totais da Vale

em 2013”, afirmam em relatório os
analistas Marcelo Aguiar, Diogo
Miura e Humberto Meireles.

Já a previsão da Vale é que seus
embarques somem 167,8 milhões
de toneladas no segundo semes-
tre, o que resultaria em 304,9 mi-
lhões de toneladas em 2013, leve-
mente acima da projeção do Gold-
man e 1,4% superior às 299,1 mi-
lhões de toneladas em 2012.

Segundo os analistas, a segun-
da metade do ano vai mais do
que compensar a primeira, que
foi fraca, com as exportações da
companhia em 137,1 milhões de
toneladas, considerando miné-
rio e pelotas. Os embarques fo-
ram prejudicados por condições
ruins de tempo, logística e gar-
galos de produção.

O preço é outro ponto positivo
para as mineradoras. Em média, o
minério de ferro com teor de con-
centração de ferro de 62% vem
sendo negociado a US$ 138,5 a
tonelada no mercado à vista da
China em setembro, acima dos
US$ 136,7 de agosto e dos US$
127,2 de julho. Ontem, caiu 0,5%,
para US$ 138 por tonelada. (OA)

Empresas | I n d ú st r i a

Curtas

Chery no Brasil
A Cher y confirmou ontem que

o modelo subcompacto QQ será
produzido junto com o compacto
Celer na fábrica que está sendo
construída em Jacareí, no interior
paulista. A marca — que, por en-
quanto, importa veículos no Brasil
— também informou que trouxe
para o país um lote especial de 600
unidades do QQ, vendido a R$
19,99 mil. O valor foi anunciado
como preço mais baixo para um
carro zero quilômetro no Brasil.

Produção de alumínio cai
A produção de alumínio primá-

rio no Brasil somou 110,8 mil to-
neladas em julho deste ano, 8%
abaixo do volume de 120,4 mil to-
neladas no mesmo mês de 2012,
segundo informações da Associa-
ção Brasileira do Alumínio (Abal).
No acumulado de janeiro a julho,
as empresas localizadas no país
produziram 776,8 mil toneladas
do metal, 8,4% abaixo das 847,7
mil toneladas no mesmo período
do ano passado. O volume produ-
zido no Brasil foi menor em todos
os meses deste ano, na compara-
ção com os mesmos meses de
2012. Em todo o ano de 2012, a
produção foi de 1,44 milhão de to-
neladas no país.
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