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EDITORIAL
Rei. 102

Perspectivas para o próximo milênio
Nessa última edição do milênio, é com

prazer especial que me dirijo aos lei
rores da revista M&T para agrade

cer o incentivo e o apoio que recebemos nesses
11 anos e, ao mesmo tempo, solicitar a todos
que continuem a opinar, enviar comentários e
críticas, pois essa contribuição é fundamental
para a manutenção da dinâmica e da atualida
de dos assuntos tratados na nossa Revista.

E sempre bom relembrar que a M&T é feita
para você, e para todos aqueles profissionais
interessados em conhecer mais do universo

dos equipamentos. E para você que dedica
mos as nossas atenções e os nossos esforços
para fazer uma revista cada vez melhor.

Estamos no limiar de um novo tempo, onde a
informação assume caráter fundamental, e a
SOBRATEMA está consciente desse e de
outros desafios com os quais o nosso setor se
defronta, principalmente diante da retoma
da dos investimentos brasileiros, e sul-ameri
canos, nas áreas da infra-estmtura e com um

grande número de obras que serão iniciadas
ao longo do próximo ano. Em termos de Bra

sil, as expectativas são otimistas como decor
rência do crescimento econômico de aproxi
madamente 4% nesse ano e das projeções para
2001, no mesmo montante.

Há muitos anos não assistimos a uma virada

de ano com tantos sinais positivos, e com um
cenário econômico tão propício aos investi
mentos. Um sinal alvissareiro pode ser cons
tatado na indústria de fabricantes de equipa
mentos, nacionais e internacionais, que está
apostando firme na M&T EXPO 2001. Para
se ter idéia, a área de exposição já ultrapassa
em 30% a área da feira de 1999 - o que garan
te, certamente, um evento maior, melhor e

com muito mais novidades internacionais

que os anteriores. Essa próxima feira você não
pode perder
Também para o próximo ano a
SOBRATEMA está preparando uma série
de novidades, que já podem ser vistas na
nossa Home Page (www.sobratema.com.brl.
que foi totalmente remodelada para aten
der melhor aos nossos associados e aos de

mais visitantes. Nela você poderá encontrar

novas seções, vários serviços e um grande vo
lume de informações sobre equipamentos
para engenharia e mineração, e o nosso in
tuito é que você a freqüente e a utilize no
seu dia-a-dia.

Mas as novidades para 2001 não param por
aí. Vamos lançar no Brasil o mais importan
te programa de treinamento — teórico e prá
tico—denominado OPUS, exclusivamente

para gerentes e operadores de máquinas, com
tecnologia da OETIO, do Canadá, que pro
mete ser um grande sucesso. Era uma inici
ativa que há muito queríamos realizar e que
agora será possível. Como dissemos anteri
ormente, 2001 tem tudo para ser um ano
muito especial para todos nós, com muito
trabalho, muitas obras e muitas conquistas.

E esses são também os nossos votos para os

nossos leitores.

Desejando a todos um Feliz Natal.

Afonso Mamede

Presidente

Rei. 103

ENTRE SEM BATER

Sem licença e sem cerimônia
Entre, por favor.
Afinal, o futuro está sempre
cJe portas abertas.
É só passar àe hoje para amanhã
com muita fé, toda força
e mais esperança.
Porque enfrentar e vencer
os caminhos é a maior

prova de existir,
e seguir em frente
só depende de você.
Viva, vá e vença!

Esta é a nossa mensagem de futuro
no despertar de um novo milênio, i

fjÈÊÊ^'
lAÉiÈv' r'--

Kl-Mil
w  c-

Novos números.

Tel. 11 . 38246450 Fax. 38246470<

iAmnAf.vuorldtractar.com.br Comercial c impc^n
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Perspeetívas para e! próximo milênio
Eh esto última edidón dei milênio, es con

'verdadero gusto que me dirijo a todbs Ias
lecfores de Ia revista M&T para

agradecerles e/ incentivo y apoyo que fiemos
neabido durante estos últimos once anos y, al
rrhTX}tiernpo,sofKMesqueooritinúendcffTdonos
sucpirTÍónyerri/iárKÍXKXsuscxxrBritax)syaiticas,
pueshooràibudóndetodosesluridanTeritalpara
Ia dinamàadón y b actualizadón de hs temas
tratadosennuestraReMsb.

Es imporiarrte tener presente que Ia hMJ es
hecha para Usted, y para todos aquellos
profesionales interesados en profundizar el
conodmiento sobre máquinas y equipas. Es a
Usted, lector, a quien dedicamos nuestra
atendónynuestroemperkienhacer una revisto
cada vez mejor. Estamos en el umbral de una
nueva era, en Ia que Ia inhrmaríón será algo
fundamental. SOBfiATEMAtieneccridendade

este y de /os otros desafios que nuestro sector
enfrento, en consecuenda, prindpalmente, de
Ia reactivadón de Ias inversiones brasilenas y
sudamerícanas en Ias áreas de infraestructura,

ya que se empezará a construir un gran número

de obras durante elpróximo arto. Con respecto
a Brasil, Ias expectativas sonmuybuenas dada
que este aão el país ha aeddo un 4% y se
estima que en 2001 aecerá atro tonto,
fface mucho tiempo que no tenemos un Ano
Nuevo ton lleno de expectativas positivas, con
un panorama econámico ton propido a Ias
inversbnes. Estas senales auspiciosas se hacen
sentir en b industria de máquinas y equipos,
brasilenayextranjera, que está apostando sus
fichas en Ia M&T 2001. B área de esto

exposidón, só/o para dar una idea, ya es un
30% más grande que Ia de Ia feria de 1999-b
que garantiza, con toda seguridad, un evento
mayor, mejor y con muchas más novedades
intemadonales que los anteriores. Usted no
puede perderse esto práxima kria.
bmbiénparaelpróximoano,SOBRATEMAestá
preparando una serie de novedades, y Usted
ya puede conocer algunos detolies visitando
nuestro sHio (www.sobratema.ora.br), que ha
sicbtotolmentereestructurado para atender aún
mejor a nuestros sodos y visitantes. Allí, Usted
podrá encontrar nuevas secdones, drversos

servidos yurxi gran caritidadcbirilbrrnadorTes
sobre equipos para Ias áreas de ingeniería y
minerb. Nuestro propósito es que Usted b visite
asiduamente y que fe sea útil en su cotidbno.
ias novedades programadas para 2001 no
terminanaquí. Vamos, además, akrtziyenBrasl
el OPUS, el programa de capadtadón^eáríoo
y práctico- más importante dei momento,
exdusivamente para gerentes yoperxxbres de
máquinas, contandocon el respaldotecnológico
de Ia OETIO, de Canadá, que promete ser un
gran éxho. Hace mucho tiempo que queríamos
implantar este programa y finalmerrte ahora
terrdrerTKX b oportunidad. Como fiemos didho
anteriormente, 2001 sepreserTtocorrrounaão
muyespedal para todos nosotros, con mucho
trabajo, muchas obras y murdias conquistas.
Es Io que les deseamos también a todos
nuestros lectores.

IFelicesFieslasl

ASonsoMamede

Presidente

Ref. 104

olucdes eurobras
ECONOMIA, PRATICIDADE E CONFORTO NA SUA OBRA

Alojamentos
Metálicos

Desmontávels

Utilizando-se das mais avançadas técnicas de fabri

cação, a eurobras produz sua linha de módulos me

tálicos tipo container em chapa de aço galvanizado,
oferecendo qualidade e tecnologia.
A grande vantagem no uso de módulos metálicos

eurobras, está na relação custo benefício, pois aten
dem as mais variadas necessidades: escritórios, de-

pósitos,sanitários, refeitórios,dormitórios, entre ou
tros.

Oferecendo ainda a praticidade de remanejamento
de área, possibilidade de desmontagem ou conve
niência de empilhamento dos módulos.

Modelos de Contalners

'i I
5AC oaoo iMin

Módulo tipo Container

-  h.oDT;»-; {) !
t ri"»:!] [_ í' í\
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Sánitários Públicos

Fone: (I I) 4479-2066 - Fax: (1 1)'4479-5775
eurobras@eurobras.com.br

eurobras v/ww.eurobras.com.br

i n I i
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Serviço de atendimento ao cliente Eurobras;

0800-1661 12
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CASE.
CRESCENDO Cl
E OLHA QUE A
APENAS COME

MKlii^iailiíKjlTil

A Case tem mais de 80 anos de Brasil. E está

vivendo a sua melhor fase de crescimento.

A cada dia, cresce a sua participação nos
segmentos onde ela atua. E a Case não pára

de produzir e de investir. Estamos entrando
no novo milênio em marcha forte. Novas
tecnologias, novos produtos, novos serviço;
com a confiabilidade e a qualidade de sern.



I

,;*'v teytfiWijivVi" .,,-

■  ■ ■ 'àÇ1„
,  ,v.a i-í-;.

;- -v'j".tr.!

■' A , W '

■

wf,:: Yj

1

1

Juãrde, porque os melhores anos do cliente
\se estão vindo por aí.



LINHA DIRETA

lInea DIRÊCTA Rei. 106

ÔNIBUS

HÍBRIDO

Prezados Senhores,
Sou pesquisador da área de transporte ur
bano e verifiquei que na revista Manuten
ção e Tecnologia, edição n° 56 (janeiro/
2000) há uma reportagem sobre o primei
ro ônibus híbrido do Brasil. Gostaria de
entrar em contato com as várias empresas
envolvidas no projeto. A propósito, concluí
uma tese de mestrado na área de manu
tenção em transportes e gostaria de saber
se essa revista está aberta para publica
ções de artigos sobre assuntos do gênero.
Atenciosamente,

Eng° Mecânico Fábio Coelho Barbosa
MsC Transportes Urbanos

Caro Fábio,

Conforme antecipamos por e-mail, maio
res informações sobre o ônibus híbrido po
derão ser obtidas na Volvo, em Curitiba, a
principal responsável pelo projeto, junta
mente com a Fletra e a Marcopolo. Fm
relação à sua tese, temos interesse sim.
Por favor envie uma cópia para apreciação
de nossa diretoria técnica.

(sobra tcma@sobratema.org.brí.

AUTOBUS

HÍBRIDO

Estimados Senores,
Soy un investigador de! área de transporte
urbano y He visto que en Ia revista
Mantenimiento y Tecnologia, edición n-
56 (enero/2000) hay un reportaje sobre
el primer autobús híbrido de Brasil. Tengo

interés en entrar en contacto con Ias

empresas involucradas en ese proyecto.
Á propósito, he concluido una tesis de
post grado en el área de mantenimiento
de transportes y me gustarfa saber si esta
revista publica artículos sobre este tema.
Atentamente,

Ing. Mecânico Fábio Coelho Barbosa
MsC Transportes Urbanos

Estimado Fábio,

Como ya le anticipamos por e-mail,
podrá obtener más informaciones sobre
el autobús híbrido en Ia empresa Volvo,
en Curitiba, que es Ia principal
responsable dei proyecto, junto con Ias
empresas Eletra y Marcopolo. Con
relación a su tesis, tendremos mucho
gusto en analizar su publicación. Por
favor, envie una copia a nuestro
departamento técnico.
(sobrotema@sobrafema.ora.br).

LUBRIFICAÇAO
CENTRALIZADA

Prezados Senhores,

Gostaria de receber informações de como
poderia entrar em contato com o fabrican
te deste sistema automático de lubrifica-

ção centralizada que foi apresentada em
uma reportagem na revista M&T de nu
mero 59, paginas 58 e 59, pois este siste
ma me interessou muito para ser aplicado
em minha frota. A empresa da qual sou
Gerente de Manutenção é a LEÃO &
LEÃO UTDA, que está situada em Ribei
rão Preto.

Sem mais para o momento, Obrigado.

José Fernando Paschoalini

Gerente de Manutenção

Caro Paschoalini,

Como outros leitores também manifesta

ram interesse em relação a esse sistema,
resolvemos publicar sua solicitação, assim
como a resposta que lhe enviamos por e-
mail. Maiores detalhes sobre o Sistema de

Lubrificação Centralizada poderão ser ob
tidas no fabricante, a Woerner, pelo telefo
ne 11 79228188,00 nositewoerner.com.br

LUBRICAClON

CENTRALIZADA

Estimados Senores,

A4e gustaría recibir informaciones sobre
cómo entrar en contacto con el
fabricante dei sistema automático de
lubricación centralizado que fue
presentado en el reportaje de Ia revista
M&T, número 59, páginas 58 y 59, pues
me interesaría mucho usarlo en los
vehículos de Ia flota de Ia empresa LEÃO
& LEÃO LTDA, ubicada en Ribeirão Preto,
de Ia cual soy Gerente de
Mantenimiento.

Les agradezco Ia atención y los saludo
cordialmente,

José Fernando Paschoalini

Gerente de Mantenimiento

Estimado Paschoalini,

Como otros lectores han manifestado
también su interés con relación a este
sistema, resolvemos publicar su
solicitación, así como Ia respuesta que
le enviamos por e-mail. Puede obtener
informaciones más detalladas sobre el
Sistema de Lubricación Centralizada con
el fabricante: empresa Woerner, Teléfono '
(11) 79228188 - Sitio woerner.com.br

M&T NA COLÔMBIA

Senhores de Sobratema,

Li com muito interesse uma das suas
revistas sobre maquinaria pesada e fi
quei muito impressionado com as suas
matérias. Gostaria de receber infor-;
mações sobre como me tornar um as
sinante da revista ou como obter al-i

gumas das revistas que incluam repor-:
tagens sobre motoniveladoras. Desa
fortunadamente na Colômbia não en

contrei ninguém que possa informar-me
sobre a assinatura da revista e também

H • M&T' - Revista Manutenção & Tecnologia



não a consegui nas bancas.

Agradeço a sua atenção,
Atenciosamente,

Luigi Nivia
Meu endereço é;
Diagonal 3 No 71 d 29 Santa Fe de Bo
gotá - Colombia
Zona postal 0621

M&J EN COLOMBIA

Senores de Sobratema:

Leicon mucho interés una de sus revistas

sobre maquinaria pesada y quedé
impresionado con Ias artículos que allí
se escriben. Quisiera que me envíen
información sobre cómo puedo
suscribirme a Ia revista o alguna muestra
grátis de Ia misma en Ia cual pueda
encontrar información sobre

motoniveladoras. Desafortunadamente
en Colombia no he encontrado alguien
que me dé informaciones sobre Ia
suscripción a su revista ni Ia he
encontrado en puntos de venta.
Agradezco por anticipado su atención,
Luigi Nivia
Mi dirección es:

Diagonal 3 No 71 d 29 Santa Fe de
Bogotá - Colombia
Zona postal 0621

Estimado Senor:

Le agradecemos su interés y
comentários con respecto a nuestro
trabajo. En Colombia, Ud. podrá
encontrar Ia revista M&T en Ias

distribuidores locales de /os principales
fabricantes de equipas. Pero, para evitar
cualquier problema, le enviaremos
algunos ejemplares que, esperamos,
atiendan a su solicitación.

EXEMPLARES

ANTERIORES

Meu nome é Tarcísio Adorno e eu sou

assinante da revista M&T. Eu comecei

a assinar esta revista a partir do exem
plar 58. Para falar a verdade eu tenho
achado a revisa muito interessante e eu

gostaria de comprar os outros 57 exem
plares que eu não tenho ainda . A minha
pergunta é como é que eu faço para ad
quirir esses exemplares.^ Cordialmente,
Tarcísio Adorno

Caro Adorno,

Infelizmente, não temos disponível todas
as edições anteriores para atender ao seu
pedido. Toda a tiragem da revista (10.000
exemplares) efetivamente circula e não te
mos tido (felizmente) nenhuma sobra.

EJEMPLARES

ANTERIORES

Me llamo Tarcísio Adorno y so/
subscriptor de Ia revista M&T. Me
subscribí a esta revista a partir de Ia
edición 58. Para ser franco, considero

que es una revista muy interesante y me
gustaría comprar Ias 57 ejemplares
anteriores. Mi pregunta es: éCômo debo
proceder para adquirir esos ejemplares?
Cordialmente,

Tarcísio Adorno

Estimado Adorno,

Infelizmente, no disponemos de todas Ias
ediciones anteriores para atender a su
pedido. Toda Ia tirada de Ia revista
(10.000 ejemplares) entra en circulación
sin que tengamos ningún número de
reserva.

Rei. 107

que Você Precisa.

dsagrande Fundafôes

* Paredes uy

Geot

CASAGRANDE S.pJl. CASAGRANDE USA

701 BRICKEIL KEY BLVD.

SUITE 1411

33131-M1AMI-FLORIDA
TEl +1-305-978-0588

FAX +1-305-577-0655

E-MAIL CASAGUSA@BELLSOUTH.HET

VIA MALI6NANI, 1
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CMI ADQUIRE CONTROLE

DA CIFALI

ACMI Corporation, de Oklahoma (EUA), ad
quiriu a CIFALI Ltda, tradicional fabricante
de plantas asfálticas e pavimentadoias, sediada
em Fbrto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os
termos e os valores envolvidos na negociação
não foram divulgados, mas a família Cifali con
tinuará a frente da empresa com a responsabi
lidade em atingir os novos objetivos propostos
pelo gmpo no mercado latino-americano como
um todo. Romeo Zoppe, ex- diretor de vendas
daAstec, representará os interesses da CMI no
Brasil e nos demais países da América Latina
— com exceção de México e os países
caribenhos (que serão atendidos por José
Jaquez, a partir de Dallas, no Texas).
A CMI Corporation tem presença destacada
no mercado de pavimentação, com uma linha
de equipamentos que inclui tanto plantas
asfálticas (de fluxo paralelo e contra fluxo),
quanto pavimentadoras e acabadoras de con

creto. RatrickLang, vice-presidente executivo
do grupo e supervisor de operações da nova em
presa (que foi denominada CMI CIFALI), afir
ma que a América Latina (e o Brasil em parti
cular) é um mercado em crescimento e não

descarta a possibilidade de fabricar nas insta
lações da Cifali alguns dos equipamentos atu
almente produzidos em Oklahoma. "O nosso
objetivo é o de oferecer as melhores alternati
vas aos empreiteiros da região, com padrão de
qualidade internacional e a preços razoáveis".

Retifica de Motores

Diesel-Gasolina-Alcool

Mercedes Bem, MWM, Perkins, Caterpillar
Scania,Cummins, Volvo, VW, Fiai, GM,Ford

tíL-J
Rua Sassaki, 40 - C. Ademar - CEP 04403-000 - SP
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CMI ADQUIERE EL CONTROL

ACCIONARIO DE CIFALI

CMI Corporation, de Oklahoma (EE.UU.),
ha adquirido Ia empresa CIFALI Ltda,
tradicional fábrica de plantas asfálticas y
pavimentadoras, radicada en Porto Alegre,
en el Estado de Rio Grande dei Sur. Las

condiciones y /os valores acordados en Ia
negociación no han sido divulgados, pero
se ha anunciado que Ia família Cifali
continuará al frente de Ia empresa con Ia
responsabilidad de alcanzar /os nuevos
objetivos propuestos porei grupo para todo
el mercado latinoamericano en su conjunto.
Romeo Zoppe, ex director de ventas de Ia
empresa Astec, representará Ias intereses
de CMI en Brasil y en Ias demás países de
América latina -con excepcián de Méjico y
/os países caribenos, que serán atendidos
por José Jaquez, desde Dallas, Tejas, EE.UU.
CMI Corporation tiene una importante
presencia en el mercado de pavimentación,
con una línea de equipas integrada por
plantas asfálticas, tanto de flujo paralelo
como de contraflujo, pavimentadoras y
acabadoras de hormigón. Patrick Lang,
vicepresidente ejecutivo dei grupo y
supervisor de operaciones de Ia nueva
empresa, que se denomina CMI CIFALI,
afirma que América latina. Brasil en
particular, es un mercado en crecimiento y
no descarta Ia posibilidad de fabricar en las
instalaciones de Cifali algunos de las equipas
que actualmente se producen en
Oklahoma. "Nuestro objetivo es ofrecerles
a /os contratistas de Ia región las mejores
alternativas, con estándares de calidad
internacionales a precios razonables."

A CATERPILLAR FORMA

ALIANÇA ESTRATÉGICA COM A
IRONPLANET

A Caterpillar Inc. e a IronPlanet Inc. firma
ram um acordo comercial para facilitar a ven
da de equipamentos usados de construção

J
da Caterpillar em leilões, através dos leilões
on-line da IronPlanet. O canal de leilões pela
Internet da Iron Planet complementa nosso
canal principal de distribuição, a rede de
revendedores Caterpillar, na venda de equi
pamento usado para nossos clientes, decla
rou John Pfeffer, vice-presidente da
Caterpillar, com responsabilidade pela Divi- .
são Comercial da América do Norte. (
Este acordo apoia estrategicamente as inici- ^
ativas de e-business da Caterpillar, resultan- ,
do em um intercâmbio mais rápido de infor- ,
mações entre clientes, revendedores e forne
cedores. A IronPlanet, com escritório central
em Pleasanton, Califórnia, foi fundada em

1999 para oferecer um mercado on-line para |
a prestação de serviços totais a compradores e ,
vendedores de equipamento usado de cons- t
trução pesada. >

CATERPILLAR ACUERDA ALIANZA \

ESTRATÉGICA CON IRONPLANET

Caterpillar Inc. e IronPlanet Inc. firmaron
un acuerdo comercial para facilitar Ia venta
en subasta de equipas de construccián
Caterpillar de segunda mano, por media
de los remates en línea de IronPlanet. "El
canal de remates por Internet de Iron
Planet complementa nuestro canal
principal de comercialización. Ia red de
distribuidores Caterpillar, para Ia venta de
máquinas de segunda mano a nuestros
clientes", declaró John Pfeffer,
vicepresidente de Caterpillar, responsable
de Ia División Comercial de América dei

Norte.

Este acuerdo les da un respaldo estratégico
a las iniciativas de comercio electrónico

de Caterpillar, y traerá como resultado un
intercâmbio más rápido de informaciones
entre clientes, distribuidores y proveedores.
IronPlanet, cuya casa matriz es en
Pleasanton, Califórnia, ha sido fundada en

1999 con el objetivo de crear un mercado
en línea para Ia prestación de servidos
completos a compradores y vendedores de

Ref. 1
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equipas de consfrucción pesada de
segunda mano.

CIBER LANÇA DUAS
NOVAS USINAS

Em evento realizado no dia 02/10, em sua

sede, em Porto Alegre (RG)a Ciber reuniu
clientes de todo o Brasil e de vários países da

América Latina, tais como Argentina ,Um-
guai, Paraguai, Bolívia, Peru e Venezuela, para
o lançamento oficial no mercado da nova usi
na de contra-fluxo maxi-mobile e da usina

pré-misturadora a frio fast forward, ambas to

talmente móveis.

O evento foi concebido como um verdadeiro

show, com a apresentação de uma banda de
soul music, a the hard working band, luzes

controladas por computador e trilha sonora
empolgante para a apresentação dos produ
tos, e no final uma grande queima de fogos no
encerramento da apresentação dos produtos.

CIBER LANZA DOS

NUEVAS PLANTAS

En un evento realizado ei dia 02/10, en su

':asa central en Porto Alegre (Estado de Rio
Grande dei Sur) Ciber congrego clientes de
lodo Brasil y de diversos países de América
'of/na, como Argentina ,Uruguay,
^araguay, Bolivia, Perú y Venezuela, para
5/ lanzamiento oficial al mercado de Ia
buevo planta de contraflujo Maxi-Mobile y
Se Ia planta premezcladora de mezcla fria
^ast Eorward, ambas totalmente móviles.
^1 evento fue organizado como un
'erdadero show y contó con Ia presentación
Se Ia banda de soul music The Hard Working
^and, tuvo iluminación controlada por
^omputadora y una programación musical
Emocionante durante Ia exhibición de Ias
Eroductos. Al final hubo un hermoso
Espectáculo de fuegos artificiales, que puso
^rmino a Ia presentación de /os equipas.

UONSÓRCIO PRIVADO
CONCLUI

HIDRELÉTRICA DE ITÁ

^ Cerasul, a Companhia Siderúrgica Nacio
nal e a Cimento Itambé anunciaram no final
|e outubro a conclusão das obras para inau-
bração da maior hidrelétrica em implanta-
Ito no país - a Usina Hidrelétrica Itá. Locali
za no Rio Umguai, na divisa dos Estados
b Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a
^sina é resultado de um investimento dc

US$ 1,05 bilhão, realizado com o apoio do
BNDES e da Eletrobrás. E o único empreen
dimento do gênero no país com composição
acionária totalente privada. A Hidrelétrica
Itá tem capacidade de produção instalada de
1.450 megawatts e energia assegurada cor
respondente a 720 megawatts médios, a se
rem compartilhados pelas empresas integran
tes do consórcio. A produção da Usina repre
senta 30% do consumo de energia do Rio
Grande do Sul, o que coloca a UHE entre as
hidrelétricas de grande porte do país no
ranking liderado pela Hidrelétrica de Itaipu
(PR), a maior do mundo, com 12 mil
megawatts, e pela Usina de Tucuruí, no Pará
(oito mil megawatts).

CONSÓRCIO PRIVADO
CONCLUYE

LA HIDROELÉCTRICA DE ITÁ

Las empresas Cerasul y Cimento Itambé y
Ia Companía Siderúrgica Nacional
anundaron, a fines de octubre. Ia conclusión

de las obras necesarias para inaugurar Ia
central hidroeléctrica más grande en
construcción en Brasil: Ia Usina

Hidroeléctrica Itá. Emplazada en el Rio
Uruguay, en Ia frontera entre Ias Estados
de Santa Catarina y Rio Grande dei Sur,
esta Usina demandá una inversián de US$
1.050 millones, financiada con el apoyo dei
Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) y
de Eletrobrás. Esta es Ia única obra dei

gênero en Brasil realizada por empresas de
composicián accionaria totalmente privada.
La capacidad de produccián instalada de
Ia Hidroeléctrica Itá es de 1.450 megavatios
y Ia energia asegurada corresponde a un
promedio de 720 megavatios, que serán
compartidos por las empresas integrantes
dei consorcio. La produccián de Ia Usina
representa el 30% dei consumo de energia
dei Estado de Rio Grande dei Sur, de modo
que Ia UHE se incluye entre las usinas
hidroeléctricas de mayor envergadura de
Brasil, en el ranking que lideran Ia Usina
Hidroeléctrica de Itaipú (Estado de Paraná),
Ia más grande dei mundo, con 12 mil
megavatios, y Ia Usina de Tucurui, en el
Estado de Pará, que produce 8.000
megavatios.

IVAI ENGENHARIA

CONQUISTA ISO 9002

Alvai Engenharia de Obras conquistou o cer
tificado ISO 9002 na produção e execução

PARA COMPRAR

E LOCAR COM QUALIDADE

WNAIKEDA
MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

TRimAK tiserrr!
Av. Eng°. Caetano Álvares, 533 - Bairro do Limão - Cep 02550-050
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de concreto compactado com rolo - CCR, na
Usina Hidrelétrica Dona Francisca, processo
já uttilizado em outros projetos com igual su
cesso. A certificação foi confirmada pela audi
toria de manutenção semestral realizada no
último mês de setembro.

Para Henrique Quintão Federici, diretor exe
cutivo da Ivaí, esse reconhecimento só vem

atestar a qualidade de mais essa construção.
"Isso só é possível porque a Ivaí oferece
tecnologa, profissionalismo e competência
para realizar grandes empreendimentos com
agilidade e eficiência".

/VAI ENGENHARIA RECIBE

CERTIFICACIÓN ISO 9002

LaempresahaiEngenharíadeObrasharedbido
Ia ceáificaàón ISO 9002 en Ia producaón y
ejeoxióndehormigónoompadachaDnrodillos
-HCR- en Ia Usina Hidroeléctrica Dona

Frandsca, un proceso que ya ha utilizado en
atrosptoyedosconelmismoéxito. Lao&fiUcación
ha sido confirmada por Ia auditoria de
manfen/rnterriosemesfrol/tevtxfaacaboc/uran/e

el mes de sefiembre último.

FbraHenriqueQuintãoFederid, diredorqearihG

Operações de Terraplenagem
com menos Estaqueamento e
maior Controle do Projeto.

i  Desenvolvido para racilitar as

operações de Terraplenagem

e Construções de Estradas, o

Site Vislon GPS, permite ao

operador visualizar em um

monitor dentro da cabine,

superfícies de projeto, grades

e alinhamentos, posição da

máquina em relação a área do

projeto e orientação para o

corte ou aterro ao longo dos

alinhamentos,... o que

possibilita a localização

rápida das bancadas/taludes

e limites da plataforma.

Utilizando o Site Vision GPS

a Tterraplenagem e/ou

Construções de Estradas são

facilmente locadas e definidas

com quase nenhum apoio de

topografia (estaqueamento).
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de Ivaí, este reconodmiento es sólo una pnjeba
más de Ia calidad dei servido de construcdón

de Ia empresa. "Estos logros sólo son posibles
porquelvaíofrecetecnología, profesionalismoy
capaddad para ejecutar grandes proyectoscon
agilidadyefidenda".

ABGE DEBATE RISCOS

DE ENGENHARIA

Rei. J 72

Realizou-se no dia 25 de setembro, no Instimto de
Engenharia, em São Ihulo, o 1° Wbrkshop sobre
Seguros na Engenharia O evento foi promovido
pela ABGE-Associação Brasileira de Geologia de
Engenharia eAmbiental para incentivar o debate
a respeito dos prejuízos econômicos e sociais ocasi
onados por atrasos e os chamados imprevistos de
projeto. Especialistas nas áreas de engenhana civil,
geotecnia, geologa de engenharia e seguros que
estiveram presentes defenderam maior empenho
técnico e científico na análise e quantificação dos
riscos associados às diferentes feses de implanta
ção desses projetos. Outra contribuição para
minimização desses riscos estaria também no de
senvolvimento de novas apólices de cobertura por
seguros—uma área com grande potencial de de
senvolvimento no Brasil.

ABGE DEBATE RIESGOS

DE INGENIERÍA

El dia 25 de setiembre, tuvo lugar en el Instituto
de Ingeniería de San Pablo ell'^ WorUshcp sobre
Seguros en Ia Ingeniería. El evento fue promovido
porlaABGE-Asodaríón Brasilena de Geologia
de Ia Ingeniería y el Médio Ambiente- para
incentivar el debate sobre los perjuicios
económiaosysodalesproduddosporlosatrasos
y los acontecimientos imprevistos en Ia obra.
Especialistas de Ias áreas de ingeniería civil,
geotecnia, geologia de ingeniería y seguros que
participaron consideraron necesario aumentar
el empeno técnico y cientifico en el análisis y Ia
cuantificación de los riesgos asociados a Ias
diferentes fases de implantadón de hs proyectos.
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También se sugirió que el desarrollo de nuevas
pólizas de cobertura por seguros, un área con
gran potendal de crecimienio en Brasil, también
podría contribuir a minimizaresos ríesgos.

FIAT ALLIS RE/\LIZA MAIOR

VENDA NOS ÚLTIMOS 25 ANOS
PARA UM ÚNICO CLIENTE

A Companhia de Desenvolvimento Agrícola de
São Fhulo (Codasp), acaba de adquirir 240 máqui
nas rodoviárias da Rat Allis Latino Americana A

aquisição foi realizada mediante concorrência da
qual participaram diversas empresas do setor O
valor total do contrato, assinada na última semana

é de, aproximadamente, R$ 32 milhões.
Em volume de eqiripamentos, a transação é a maior
realizada pela empresa, a um único cliente, nos
últimos 25 anos. Graças ao negócio, a empresa
fechará o ano de 2000com desempenho 15%aci-
ma do que foi registrado no ano passado.
São 80 tratores de esteira modelo 7D; 80 motoni-

veladoras FG 140 e 80 retnoescavadeitas FB 80

que a CODASR órgão vinculado à Secretaria de
Agricultura do Estado de São Fhulo, deverá repas
sar para cerca de400 municípios do Estado. A Fiat
Allis concluirá a entrega as máquinas até o final
deste ano.

De acordo com o diretor comercial da Rat Allis,

Gino Cucchiari, vendas desta proporção eram mais
comuns na década de 70, em plena e^qaansão da
infra-estrutura viária do país.

FtATALUS REALIZA LA MAYOR

VENTA DE LOS IJLTIMOS 25 At^OS

A UN ÚNICO CLIENTE

La Companía de Desarrollo Agrícola de San
Pablo (CODASP), acaba de adquirir 240

máquinas darias de FiafAIlis Latinoamerícana.
La fransacción se ha realizado por médio de
una licitacián en Ia que participaron diversas
empresas dei sector. El valor total dei contrato,
firmado Ia semana pasada es de,
aproximadamente, R$ 32 millones.
En número de máquinas. Ia venta es Ia más
importante ya realizada por FiatAIlis a un
único cliente, durante /os últimos 25 anos.

Gradas a este negocio, el desempeno de Ia
empresa encerrará el ano 2000 un 7 5% por
arriba dei registrado el ano posado.
Se trata de 80 tractores de orugas modelo
7D; 80 motoniveladoras FG 140 y 80
retroexcavadoras FB 80 que CODASP,
árgano vinculado a Ia Secretaria de Estado
de Agricultura de San Pablo, traspasará a
aproximadamente400 municipios dei Estado.
FiatAIlis concluirá Ia entrega de Ias máquinas
hasta finales de este ano.

De acuerdo con el director comercial de

FiatAIlis, Gino Cucchiari, ventas de esta
envergadura eran más comunes en Ia década
de los 70, época de Ia gran expansión de Ia
infraestructura vial de Brasil.

VOCAL COMEMORA 20 ANOS

DE SUCESSO E INOVAÇÕES

Ao comemorar seus 20 anos de existência, nes

ta quinta-feira, 19 de outubro, a Vocal tem ra
zões de sobra para brindar sua trajetória de su
cesso. Comercializou mais de 9.000 caminhões

e 2600 ônibus da marca Volvo, neste período,
através de suas cinco unidades - São Paulo,

Campinas, Fbrto Ferreira, Caçapava e Cubarão.
Nos últimos anos, alcançou a primeira posição
em volume de vendas entre todos os concessi

onários Volvo no Brasil.

Fundada em 1980, em Campinas, logo após o
início de atividades da Volvo no Brasil, a Vocal

Comércio de Veículos Ltda é um dos mais an

tigos concessionários da marca no país, sendo
hoje responsável pelo maior mercado de veícu
los da América do Sul - a cidade de São Fáulo.

Em 1991 começou a operar também na
comercialização de automóveis Volvo, área em
que também vem crescendo: já conta com três

lojas, devendo inaugurar outras seis até o final
do próximo ano.

VOCAL CONMEMORA 20 ANOS

DE ÊXITOS E INNOVACIONES

Al conmemorarsus 20 anos de existência, el
jueves 19 de octubre. Vocal tiene motivos
de sobra para brindar a su exHosa trayectoria.
Ha comercializado más de 9.000 camiones

y 2.600 autobuses Volvo a Io largo de este
período, a través de sus cinco unidades -
San Pablo, Campinas, Porto Ferreira,
Caçapava y Cubatão. En los últimos anos,
estuvo en el primer puesto, en volumen de
ventas, entre todos los concesionarios Volvo

de Brasil.

Fundada en 1980, en Campinas,
inmediatamente después que Volvo
empezara sus actividades en Brasil, Vocal
Comércio de Veículos Ltda es uno de los más

antiguos concesionarios de Ia marca en este
país. En Ia actualidad responde por el
mercado de vehículos más importante de
América dei Sun Ia ciudad de San Pablo. En

1991 empezá a dedicarse también a Ia
comercialización de automóviles Volvo, área

en Ia que también está creciendo: tiene ya
tres locales de venta y debe inaugurar atros
seis hasta fines dei próximo ano.
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O V ROMPEDOR HIDRÁULICO INTELIGENTE
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o Rompedor Hidráulico Indeco rompe rochas e concretos usando
a inteligência, ou seja, o ajuste de freqüência e potência de cada
golpe é automático. Mas essa não é sua única vantagem:

3 Maior rendimento com menor

pressão hidráulica.
® Sistema de recuperação
de energia.

• Menor custo de manutenção
• Muito mais agilidade
e economia para você
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www.sebratema.erg.br
"Perfal" fei idealizade para ser

uma referência e um pente de encentre para es
prefissienais da área de equipamentes

Pouca gente sabe, mas a
SOBRATEMA - Sociedade Brasi

leira de Tecnologia para Equipa
mentos e Manutenção, foi uma das pri
meiras associações do setor a lançar um
site na WEB, no longínquo (em se tratan-

riea Latina. "É uma meta ambiciosa, mas
que poderá ser atingida, pois não se trata
de um produto acabado, vertical, mas de
um espaço eomum, onde poderá interagir
o segmento de equipamentos eomo um
todo".
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Sociedade Brasileira de Tecnologia
para Equipamentos e Manutenção

ilavra do Prosldantu

Caros amigos.

Sua marca

aqui

Bem vmdos ao mais completo portai de tecnologia para
equipamentos e manutenção dos setores de Engenharia
e Mineração da América Latma. Bem vindos ao site da
SOBRATEMA

OQUEÉAÁIEA i
eAtAASOCMXISlí?

A partir de agora você poderé cortfar com esta nova fonte
de iniõnnaçdes e serviços que proporcionario â você a
sua empresa inúmeras e verdadesas íacrfidades para seu
dia a dia profissional.

Como um dos setores mats relevantes para o
desenvolvimento da economia nacional, a érea de
tecnologia para equípamenlos e manutertçêo engloba
uma importarrie cadeia de empresas, que como
fornecedoras ou usuénas agregam, de fato. valor e
eficiência para a indústria nacional Estamos trabalhando
para fazer deste site seu ponto de referência no setor. Se
você procura irrformaçóes atualizadas, produtos e
serviços profissionais, está no lugar certo. Navegue e
aproveite contando com o suporte on line especializedo
que 86 a SOBRATEMA pode lhe oferecer
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"Portal" da SOBRATEMA: informações e serviços na área de equipamentos.

do de Internet) ano de 1996. De lá para cá,
foram feiras algumas atualizações que, no
entanto, se mostraram insuficientes para
acompanhar o ritmo de atividades e os vá
rios programas desenvolvidos pela entida
de. Daí, a idéia de um "portal", completo
e renovado, que agora entra no ar, para aten
der a crescente demanda por informações
e serviços na área de equipamentos.
Afonso Mamede, presidente da
SOBRATEMA, espera que o
www.sobrarema.org.brse torne o ponto de
referência em tecnologia para equipamen
tos e manutenção para os profissionais dos

setores de engenharia e mineração na Amé-

"Além disso", diz ele, "o site contará com

o respaldo da equipe de profissionais e em
presas reunidas em torno da

SOBRATEMA, que nos últimos anos rea
lizaram três grandes feiras internacionais
e uma concorrida programação na área de
equipamentos".

Esta é também a opinião do engenheiro
Orlando Beck, um dos profissionais desig
nados pela SOBITVTEMA para liderar o
programa de desenvolvimento do novo site,
juntamente com os também engenheiros
da área de equipamentos, Roberto Becker
e Francisco Assis Nunez.

Segundo OrlandoBeck, "a conceiruação do

novo portal não teve a ambição de dar ori
gem a um produto pronto, mas sim a um
canal aberto a sugestões e críticas dos as
sociados da SOBRATEMA e dos seus usu

ários

"O site será um organismo vivo em perma
nente transformação", resume Roberto
Becker. "Ele se desenvolverá aos poucos e

não queremos em nenhum momento ven
der a idéia de "que ele tem tudo" ou é o
mais completo", complementa Francisco
Assis Nunes.

A interatividade e abertura previstas na
concepção do site (rornando-o dinâmico e
em permanente construção) não impede,
no entanto, que ele já entre no ar carrega
do de conteúdo, na forma de informações,
serviços, links, um banco de oportunida
des, localizador de produtos, cadastro de
equipamentos roubados, ações de treina
mento, showroom, além de reportagens da
revista M&T — Manutenção & Tecnologia
e informações dos principais programas
récnico-insrirucionais da SOBRATEMA..
Abaixo, uma prévia do que poderá ser en
contrado a se navegar nas principais arcas
do site:

SERVIÇOS

Em "Serviços", encontra-se reunido um
verdadeiro "pacote" de utilidades para os
profissionais da área de equipamentos:
Primeiro sub-irem da área de "Serviços , o
campo "Feiras e Exposições" traz informa
ções e links para feiras e exposições no Brasil
e no exterior.

Já em "Missões Técnicas", há detalhes do
que é preciso fazer para participar junto
com a SOBRATEMA dos eventos mundi
ais mais importantes para os setores da
construção e da mineração, incluindo pa
cotes de viagem promocionais.
No campo "Programa de Qualificação", o
foco está no bem sucedido programa de
cerrificação, idealizado para o controle es
trito da qualidade dos serviços ofertados
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para manutenção de equipamentos. Nele
podem ser encontrados, informações sobre
os propósitos do programa, o processo de
certificação passo a passo, as metodologias
de avaliação e a relação de empresas já cer
tificadas.

Qualquer decisão ou projeto de médio e
longo prazos devem levar em conta um ce
nário macroeconômico. Por isso, o site da

SOBRATEMA criou uma área específica
de informação econômica ("Dados de

Mercado"), que também pode servir de re
ferência para investidores internacionais.
Nesse sentido, há diversos tópicos e abor
dagens sobre o mercado brasileiro, inclu
indo crescimento do PIB, participação no
mercado sul-americano, déficit

habitacional, desenvolvimento da produ
ção, projetos energéticos, investimento ex
terno, balança comercial e parcerias co
merciais internacionais.

O básico em "Informações Técnicas" é õ
item "Estimativas de custos de equipa
mentos", que vem sendo atualizado regu
larmente pela Diretoria Técnica da
SOBRATEMA, com informações funda
mentais para determinação do um pré-or-
çamento de uma máquina ou de um grupo
delas.

Em "Segurança", consultores espe
cializados na área de segurança darão di
cas para diminuição dos riscos de aciden
tes no ambiente de trabalho.

No campo "Seguros" ainda em constru
ção, está demarcada uma área específica
para discussão de um segmento em plena
transformação no mercado brasileiro. Ha
verá espaço para definição, tipos de cober
tura, e modalidades de seguro para equi
pamentos, além de exemplos, exceções,
limites, linhas para cálculo de prêmio, ta
belas de taxas, franquias, inspeções, e in
formações diversas
Informações sobre o ciclo de seminários e
congressos realizados pela SOBRATEMA
irão ao ar em espaço à parte. Também se
rão disponibilizadas para leitura ou
download palestras e apresentações dos
diversos eventos.

BANCO DE EMPREGOS

O "Banco de Empregos" divide-se em duas
partes: o "Banco de currículos" e o de
"Ofertas de Empregos". Ele estará aberto
a todos os usuários. No caso do "Banco de

Currículos", criou-se um mecanismo que
irá preser\'ar a identidade dos postulantes
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Sociedade Brasileira de Tecnologia
para Equipamentos e Manutenção

Missões Técnicas

Indo além do rniercâmbio direto de irrformaçóes
técnicas sobre equipamentos, a SOBRATEMA
criou o
programa "Missóes Técnicas", para que os

profissionais interessados possam vivenciar novas e*penéncias através do
contato direto com outras realidades aumentando assim sua bagagem técnico-
cultural

Um cuidadoso planejamento anual define os eventos mundiais mats importantes
para os setores da construção e da mineração e. a partir dessa definição, são
disponibilizados pacotes em condições promocionais como incentivo à maior
partcipaçáo de todos

Dando prosseguimento ao programa "Missões Técnicas" realizamos no més de
maio de 2000 uma visita ã INTERMAT 2000, feira de equipamentos realizada a
cada 3 anos em Pans - França

Para este evento a SOBRATEMA contou com o co-patrocínio das seguintes
iÜhUpV/w*w.mdw*b.com.WifltwÍ»^^ ''' '| [Ít'lnl«wÍ^''^

Grupos de Discussão e contato direto com programas da SOBRATEAAA

zi

a algum emprego, através de um código de
identificação.
REVISTA M&T
Na página inicial do site, estão previstos
três links diretos com a revista M&T -
Manutenção & Tecnologia, órgão de di
vulgação tecnológica da SOBRATEMA.
Haverá um espaço central, com uma
"manchete" principal, com uma matéria
exclusiva e ainda inédita na própria revis
ta. No "Últimas Notícias", a equipe de
redação da M&T também irá colocar no
ar "notas quentes" e permanentemente
atualizadas. Será o nosso "Direto da Re
dação". Um terceiro link também foi cria
do para disponibilizar matérias do acervo
técnico da M&T aos visitantes do site.

EQUIPAMENTOS ROUBADOS

O Cadastro Nacional de Equipamentos
Roubados tem como fi nalidade oferecer
ao segmento informações de equipamen
tos roubados e, com isto, criar um centro
de informações para que este setor possa
utilizar e sentir um pouco mais de segu
rança ao efetuar transações de equipamen
tos usados.

LINKS

Há no site, uma área específica para
"links" com fabricantes,
entidades afins, publicações especia

lizadas (incluindo sites, nacionais e inter
nacionais), universidades e cursos.

TREINAMENTO

Treinamento também é uma preocupação
à parte. Além de informações relativas ao
tema, neste espaço, a SOBRATEMA agm-
pa dois de seus principais programas: o Pro
grama Opus (de treinamento de operado
res) e o Programa Ferramenta (de
integração entre alunos escolas de enge
nharia e empresas). Um banco de oportu
nidades de estágio está também contem
plado nesse espaço voltado para os estu
dantes.

LOCALIZADOR

E a seção de "Produtos e Serviços" do site.
Ela será permanentemente atualizada
com informações sobre fabricantes e
prestadores de serviço da industria de equi-
pamentos de construção e mineração.
Além de um banco de dados exclusivo, o
"Localizador" também conta com links
personalizados para os principais fabrican
tes e fornecedores.

ÁREA DO ASSOCIADO

E uma área de acesso restrito e disponível
apenas aos associados SOBRATEMA. To
dos os sócios receberão, juntamente com

Ouliibro 2000 / Noxxanbro 2000 • IS



Afonso Momede; "referência em tecnologia para equipamentos e manutenção"
Afonso Mamede: "referencia de Ia tecnologia aplicada a equipas y manieniiniento"..

seu cartão de identificação, uma senha
para acessar esta área. Nela, estão previs
tos uma série de benefícios e serviços ex
clusivos.

Entre os quais, um Grupo de Discussão, já
que toda associação democrática, reunida
em torno de objetivos comuns, deve ter o
seu fórum . Esse e o espirito do "Grupos
de Discussão , um espaço onde se pode
colocar questões, responder perguntas e di-
vidir idéias com os associados da
SOBRATEMA, 24 horas por dia. Ele fun
cionará off line, com comunicação via cor
reio eletrônico. Ou seja, todas as manifes
tações serão encaminhadas aos usuários
cadastrados.

Outra possibilidade aberta na área do as
sociado é o "Mural". Ele foi idealizado
como algo mais iight, em que os interessa
dos podem anunciar (sem cunho comerci
al) encontros, happy-hours e confraterni
zações. Não há qualquer restrição em re
lação a classificados" de caráter pessoal
do tipo: Tenho ninhada de pastor alemão
com filhotes para dar"; ou "Procuro caná
rio belga fêmea".
Para facilitar a vida dos profissionais da
área e fazer com que fiquem por dentro
das últimas novidades, a .seção Clipping
fará um resumo do que há de novo e inte

ressante circulando nas publicações bra
sileiras e internacionais do setor da cons

trução e da manutenção.

DADOS TÉCNICOS

Ao oferecer os dados técnicos de equipa
mentos mais comuns no Brasil, classifica

dos por famílias, o site não objetiva fazer a
transcrição completa do Manual do Ope
rador e do Manual de Produção de um equi
pamento. Optando pela objetividade e
simplicidade, os dados foram buscados nos
próprios fabricantes das máquinas e visam
ser um guia de referência prático.

EMPREGOS

Nesta área os associados poderão colocar
o seu curriculum vitae de modo que to
dos os internautas que visitem o site pos
sam tomar conhecimento dele. É uma
vitrine de oportunidades, aberta também
a todas as empresas que quiserem divul
gar as vagas disponíveis em seus quadros
aos associados da SOBRATEMA.

M&T EXPO

Todas as informações relativas à M&T

EXPO 2001, a próxima
grande feira de equipa
mentos que está sendo
organizada pela SOBRA
TEMA e a Alcântara Ma

chado, estão reunidas em
um site à porte, que po
derá ser acessado direta

mente através da home

page da SOBRATEMA.
QUEM SOMOS

Evidente que o site não
poderia deixar de contar
com um espaço de divul
gação institucional. O
"Quem Somos" é o car
tão de visitas da
SOBRATEMA. Lá há um

pouco do histórico de
uma entidade fundada
em 1988 e que desde en
tão vem discutindo os
principais aspectos en
volvidos no gerencia
mento, aplicação, manu
tenção e operação dos
equipamentos, assim

como na formação, especialização e atua
lização dos profissionais dessas áreas. Há
também os compromissos firmados em seu
estatuto social em relação à sua missão
institucional, sua estrutura organizacional,
perfil de seus associados, e a composição
de seus conselhos diretivo, consultor e
deliberativo.

ASSOCIADOS

Nesta área, por meio de um sistema de
busca, é possível ter acesso à lista dos as
sociados, com opção de procura por em
presas ou pelo nome do profissional. E um
"catálogo de endereços" rápido e funcio
nal entre todos os associados.

CADASTRE-SE

Nesse campo, os interessados poderão as
sociar-se on line à SOBRATEAIA e gratui
tamente por um período de dois meses,
podendo usufruir dos benefícios exclusi
vos. Depois de receber o cartão magnéti
co, com a senha individual, o novo sócio
poderá navegar por todo este site, inclusi
ve pelas áreas restritas, receber a revista
M&T — Manutenção & Tecnologia em
seu endereço e o SOBITATEMA News por

l(> • M&T - Rcvi.sta Manutenção & Tecnologia
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SOÍSATIMA

Sociedade Brasileira de Tecnologia
para Equipamenlos e Manutenção

Programa Opus

Treinando para o amanha

Através de convênios com insutuíos de treinamento de
prestígio internacional para operadores de equipamentos, a
S0BRAT6MA está implementando no Brasil um programa
' de vulto para projeto e d$senvo^^mento de cursos de

formação, atualização e licenciamento - através do esftido e
da prática - de técnicos capazes de desempenhar
habilmente, com segurança e produtividade, a operação de
equipamentos fundamentais para as industrias de
Construção e Mineração

O programa da SOBRATEMA abrange áreas importantes como a de
movimentação aérea de cargas, a terraplenagem, a mineração e aplicações
industnais De formato modular, compreende tanto maténas genéricas quanto
especificas, ém cursos padronizados e sob medida relativos a necessidades
emergentes

Banzado OPUS. do latm OPUS. -ens. o programa incorpora a noçáo de
trabalho p^ra. trabalho de campo oroduio do intelecto.arte ato, produto
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Sobratema News, Boletim Eletrônico e revista M&T: atualização permanente

!- i®li
£l

fax ou e-mail, além de informações so
bre os eventos da SOBRATEMA, bem

como obter descontos na participação
dos mesmos.

FALE CONOSCO

No "Fale Conosco", o internauta

poderá entrar em contato com a
equipe de profissionais que
gerenciam as operações da
SOBRATEMA, com um simples
click no mouse.

Nessa área, há links para a direto
ria, a M&T EXPO, a revista M&T,
o Programa de Qualificação, o Pro
grama Ferramenta, o Programa
Opus, e para as áreas de Ativida
des internacionais. Congresso e

Seminários, Feiras e Exposições, e
Imprensa.

BOLETIM ELETRÔNICO

Ao se registrar, o usuário passará a
receber regularmente, via e-mail
o Boletim Eletrônico, com as no

vidades e as manchetes do notici

ário do site.

SOBRATEMA INFORMA

No campo Sobratema Informa,
pode-se encontrar na íntegra últi
mas edições do news lerrer

Sobratema News, com informações e ativi
dades do dia-a-dia da entidade. Além dis

so, foi montada também uma "Agenda",
com um calendário de eventos do setor rea-

i

í
Roberto Becker: site será "um organismo vivo"
Roberto Becker: el sitio será "wt orfioiiisino vivo"

lizados por associações locais ou do exteri
or. Está aberto tanto para consulta, quanto
para inclusão de eventos afins a serem rea
lizados por outras associações ou por em
presas.

PESQUISAS

Em um país tão carente de pesquisas e es
tatísticas, a SOBRATEMA irá divulgar em
seu site as principais pesquisas que reali
zar junto ao mercado de equipamentos. In
cluindo a recentemente concluída no últi

mo mês de abril, idealizada juntamente
com a CIMA - Construcrion Indusrry
Manufacrurers Associarion, que levantou
informações junto a 85 empreiteiras, cons
trutoras e locadores de equipamentos de
pequeno, médio e grande porre.

IMPRENSA

Ao clicar "Imprensa", o usuário terá à dis
posição um clipping das matérias com no
tícias sobre o setor publicadas nos últimos
meses em sites e revistas, nacionais e inter

nacionais.

ATIVIDADES INTERNA

CIONAIS

As ações da área internacional da
SOBRATEMA também serão

registradas no site, já que a enti
dade vem rendo uma participa
ção cada vez mais efetiva no in
tercâmbio de informações, even
tos e cooperação com outras as

sociações de rodo porre, por rodo
o mundo.

SHOW ROOM

Para quem precisa ficar por dentro
dos mais novos e importantes lan
çamentos do mercado de equipa
mentos e manutenção, o Show

Room da SOBRATEAIA apresen
ta, periodicamente, informações e
imagens das novidades do merca

do. E um espaço comercial para
divulgação de produtos.

BUSCA

Qualquer informação do site po
derá ser localizada por um seaiço
de busca disponível no próprio site.
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localizador de produtos clipping

Gustos horários

Cadastro Nacional

de Equipamentos
Roubados _ ̂

BOLETIM ELETRÔNICO

Show Room
SOBRATEMA INFORMA

missões técnicas

BANCO DE EMPREGOS

Informações^écntcas

M&T Expo 2001

PROGRAMA OPUS

Fórum

Revista M&T

iroqrama Ferramenta

ativii^adeé InÉernácionais
[• ;' j P""! Y/ ^ \ CPrograma de Qualifieaçâo"^-^ 1.

FEIRAS E EXPOSIÇÕES

Mural

C>xm c
SOBRATEMA



www.sobratBma.org.br
''Portal'^ €on€ebido para convariirse en
referenria y pauto do enruentro do tos

protosionatos do! ároa do oquipos
Poca gente sabe que SOBRATEMA -
Sodedad Brasilena de Tecnologia poro
Equipas y Montenimiento— ha sido uno de
ias primeros osociociones dei secfor en fener
un sitio en Io WEB, en el distante-trotándose
de Internet- ano de 1996. Desde entonces,
se hon efectuodo olgunos ocfuolizociones
que, sin embargo, hon sido insuficientes poro
ocompanor el ritmo de octividodes y /os
diferentes programas desorrollodos por Io
entidod. Poreso ha surgido Io ideo de creor
un «portal» completo y renovado, que
estreno ohoro, poro atender Io creciente
demando de informociones y servidos dei
área de equipas.
Afonso, presidente de SOBRATEMA espero
que el sitio www.sobrotemo.org.br se
convierto en un punto de referencio de Io
tecnologia aplicado a equipas y
mantenímiento poro todos los profesionoles
de los sectores de ingenierio y minería de
Lafinoamérico. «Es uno meta ambicioso, pero
no inolconzoble, pues no se troto de un
producto terminado, vertical, sino de un
espado común, donde los profesionoles dei
sector de equipas podrán interoduor entre
si.»

Además , explico Mamede, "el sitio contará
con el respaldo de los profesionoles y de los
empresas vinculados o SOBRATE/viA,
responsobles en los últimos anos de Io
reolizoción de tres grandes ferias
internocionoles y de uno exitoso
programoción en el área de equipas."
PI Ing. Orlando Beck, uno de los
profesionoles designados por SOBRATE/y\A
poro liderar el programo de desorrollo dei
nuevo sitio, en conjunto con los Ing. Roberto
Becker e Ing. Francisco Assis Nunez, también
dei área de equipas, comporte esto opinión.
Orlando Beck anade que "Ia conceptuación
dei nuevo portal no es Ia de brindar un
producto terminado, sino Io de ofrecerles un
canal abierto o sugerencios y críticos tonto o
los asociodos de SOBRATEMA como o sus
usuários".

El sitio será un organismo vivo en

20 • M&r Revisla Manutenção & Tecnologia

permanente tronsformoción", resume
Roberto Becker. "Se desorrollorá poco o poco
y no queremos, en ningún momento, sugerir
Io ideo de 'que tiene de todo' o 'que es el
más, completo"', complemento Francisco
Assis Nunes.

La interocción y Io operturo previstos en Ia
concepción dei sitio-paro tornaria dinâmico
ysiempre en construcción- no impiden que
yo estrene pleno de contenido e informocián.

principoles áreas dei sitio:

SERVICIOS

En "Servidos", se encuentra reunido un

verdadero "paquete" de utilidades para los
profesionoles dei área de equipas:
El primer titulo dei área de "Servidos", el
campo "Ferias y Exposiciones", contiene
informociones y enlaces poro ferias y
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Caros arrtigos.

Sua marca
aqui.

Bem wtdos ao mais completo portal de tecnolog» para
equipamentos t manutenção dos setores òe Engeitharta
e MÀetaqâo da América L^ma. Bem mdos ao sée da
SOBRATEMA

A partir de agora voei poderã cor«ar com esta nrwa forée
de cnformaçdes e serviços que proporciortarfto à wcê e
sua empresa numeras e verdadevas bcüdades para seu
(ta a dU profisstotrai
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urrta inrportanie cadeta de ernpresas. que como
fornecedoras ou usuànas agregam, de foto. valor e
eiciincia para a ndústna nacional Estamos Irabatiando
para foier deste site seu porto de refeténc» no setor Se
você procwa informações rtuahradas. protUos e
serviços profcsionars. esti no lugar certo Hwegue e
aprovette, coréando com o suporte on ãne espectabzado
que sd a SOBRATEMA pode foe oíeracer

B MVM prini»Biw »• au«i.

enilu|lü «hrsa * (trt* ^ Mr

Weratmdade é a «alana a
TSZ.

"Portal" de SOBRATEMA: informaciones y servidos dei área de equipas.

brindando servidos, enlaces y un banco de
oportunidades, además de disponer de un
motor de búsqueda de productos, una
námina de equipos robodos, informaciones
sobre cursos de copacitación y sala de
muestro, además de reportojes de Ia revisto
M&T -Montenimiento & Tecnologia- e
informadones sobre los príndpales programas
técnicos institucionoles de SOBRATEMA.
A continuacián, una muestro de Io que se
podrá encontrar navegando por Ias

exposiciones en Brasil y en el exterior. En el,
campo "Misiones Técnicas", se encuentran
informaciones detalladas sobre cómo
proceder para participar, en conjunto con
SOBRATEMA de los eventos mundiales más
importantes de los sectores de Ia construcción
y minería, incluso de los paquetes de via/es!
promocionales.
El campo "Programa de Cualificación",'
enfoca el exitoso programa de certiFicación^
idealizado con el objetivo de controlaif



ICertifique-se

I

■i.
Se você presta serviços em: retifica de motores,

recuperação de radiadores e de
componentes hidráulicos, garanta bons

negócios e maior confiabilidade participando do
Programa de Qualifícação da SOBRATEMA.

Saiba como obter seu certificado de qualidade
conversando com um de nossos técnicos,

que saberá esclarecer todas as sua dúvidas.

Ligue agora mesmo:

TeL: (011) 3662-4159



estrictamenfe Ia calidod de los servidos de

mantenimiento de equipas que se ofrecen.
Aqui se pueden encontrar informcciones
sobre los propósitos dei programa, una
descripción detallada dei proceso de
certifícadón. Ia metodologia de evaluadón
y Ia lista de empresas que ya redbieron Ia
certifícadón.

Cualquier decisión o proyedo a mediano o
largo plazo deben tomar en cuenta el
escenario macroeconômico. Por este motivo,
el sitio de SOBRATEAM ha creado un área
especifica de informaciones econômicas:
Datas de Mercado", que también puede

servirles de referencia a los inversores
internacionales, ya que hay diversos tópicos
y planteos sobre el mercado brasileiío, entre
los cuales el crecimiento dei PIB, su
participación en el mercado sudamericano,
el déficit habitacional, el desarrollo de Ia
producción, los proyectos en el sector
energético. Ias inversiones externas. Ia
Manza comercial y los acuerdos comerdales
internacionales.
Los items Informaciones Técnicas"-su parte
básica- y "Estimativas de costas de equipas",
son actualizados regularmente por Ia
Dirección Técnica de SOBRATEAM, con
informaciones fundamentales que permiten
hacer presupuestos preliminares de
máquinas.
En el campo Seguridad", consultores
especializados dei área de seguridad laborai
darán consejos para ayudar a disminuir los
riesgos de accidentes en el ambiente de
trabajo.
Ya en el de Seguros" -todavia en
construccián- hay demarcada un área
específica para debates sobre este rubro, que
se encuentra en plena transformacián en el
mercado brasileno. ffabrá un espado para
definir tipos de cobertura y modalidades de
seguro para equipas, además de mostrar
ejemplos, excepciones, limites, cálculos de
primas, tablas de tasas, franquicias,
inspecciones e informaciones diversas.
Informaciones sobre el ciclo de seminários y
los congresos organizados porSOBRATEMA
serán divulgados en un campo aparte.
También se ofrecerá a los interesados un
espado para lecturas y atro para bajar
informaciones sobre conferências o
presentaciones de los diversos eventos.

BANCO DE EMPLEOS

El Banco de Empleos", abierto a todos los
usuários, se divide en dos partes: el "Banco
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SOUATEMA

Sociedade Brasileira de Tecnologia
para Equipamentos e Manutenção

Missões Técnicas

76cr^cas

Indo além do intercâmbio direto de informações
técnicas sobre equipamentos, a SOBRATEMA
cnou o
programa "MisstSes Técnicas", para que os

profissionais interessados possam vivenciar novas experiências através do
contato direto com outras realidades aumentando assim sua bagagem técnico-
cultural

Um cuidadoso planejamento anual define os eventos mundiais mais importantes
para os setores da construção e da mineração e. a partir dessa definição, sáo
disponibilizados pacotes em condições promocionais como incentivo à maior
participação de todos

Dando prosseguimento ao programa "Missões Técnicas" realizamos no mês de
maio de 2000 uma visita á líTTERMAT 2000, feira de equipamentos realizada a
cada 3 anos em Pans - França.

Para este evento a SOBRATEMA contou com o co-patroclnip das seguintes

T*T| {• lnt»mgt

Grupos de Disciisión >' contacto directo con los programas de SOBRATEMA

ú

c/e Curriculums" y el de "Ofertas de
Empleos". En el caso dei "Banco de
Curriculums", se ha creado un mecanismo

para preservar Ia identidad de los postulantes
a alguna vacante mediante un código de
identificacián.

REVISTA M&T

En Ia página inicial dei sitio, se podrán
encontrar tres enlaces directos con Ia revista

M&T -Mantenimiento & Tecnologia-el media
de divulgacián tecnológica de SOBRATEMA
hlabrá un espado central con un titulo
principal y una matéria exclusiva y todavia
inédita en Ia propia revista. En el enlace
«Ultimas Noticias», el equipo de redaccián
de Ia M&T divulgará Ias «primicias»
permanentemente actualizadas,
representando nuestro «Directo de Ia
Redaccián». Se ha creado, además, un tercer

enlace para poner a disposicián de los
visitantes dei sitio, matérias dei acervo técnico

de Ia M&T.

EQUIPOS ROBADOS

La "Námina Brasilena de Equipas Robados"
tiene como fínalidad ofrecerle al sector datos

actualizados, es decir, funcionará como un
centro de informaciones para que el sector
pueda consultado y sentirse un poco más
seguro al efectuar transacciones con equipas
de segunda mano.

ENLACES

En el sitio hay un área especifica de "enlaces"
para consultar sítios de fabricantes, entidades
afines y publicaciones especializadas tanto
brasilenos como internacionales, además de
universidades y cursos.

CAPACITACIÓN

Como consideramos que este tema tiene una
importância clave, en este espado,
SOBRATEMA además de divulgai
informaciones variadas, muestra en detalk
dos de sus principales programas: el Opus,
de capacitacián de operadores, y e
fferramienta, para fomentar Ia integraciár
entre alumnos, facultades de ingenieria )
empresas. Se vinculará en este espado
también, un banco de pasantias especificc
para los estudiantes de ingenieria.

LOCALIZADOR

Corresponde a Ia sección de «Productos y
Servidos» dei sitio, que será
permanentemente actualizada con
informaciones sobre fabricantes y
prestadores de servidos de Ia industria de
máquinas para Ia construccián y minério.
Además de tener un banco de datas
exclusivo, el «Localizador» también cuenta
con enlaces personalizados con los
principales fabricantes y proveedores.

22 • M&T - Revista Manutenção & Tecnologia



* VOCÊ QUER SER PILOTO PROFISSIONAL?
NÓS VAMOS LHE ENSINAR.

* VOCÊ QUER PILOTAR MELHOR QUE QS OUTROS?
NÓS VAMOS AJUDÁ-LO A SE ATUALI2AR.

r

* VOCE JA PILOTA ATE FOGUETE?

ENTÃO, MOSTRE PRA GENTE... E GANHE UM
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO INTERNACIONAL.

VEM Al

OU VOCE PENSOU QUE A SOBRATEMA IA LHE DEIXAR NA MAQ?
Ref. íl«
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Sociedade Brasileira de Tecnologia
para Equipamentos e Manutenção

Programa Opus

Treinando para o amanhã

Atr^rés de cor^émos com institutos de treinamento de
preâ^o intemadonal para operadores de eoupamenos. a
SCCRATEMA está imptemeríarvJo no Brasil um proy^na
de vtio p^a projeto e desefTvoMmento de affsos de
formação, âuafazaçâo e bcendamento - ^avês do estudo e
da pfáíjca • de técrtcos capazes de deserrçteiíta"
h^lmente, com segur^íça e prodiíividade. a operaçáo de
er^pamentos fundamentais para as irtdusmas de
Conkruçáo e Minera;âD-

0 proyama da SOBRATEMA abrange à^eas importantes como a de
movimentação aérea de cagas. a tenraptenagem. a mma-açáo e apScaçóes
in<iianas. De ftxmâío modtãar, conpreende tanto m^énas genéncas cpjanto
especícas, em orsos padronizados e sob mecfida relativos a necessidades
emergentes

^MpAvMwjiaãH^
Ba&zado OPUS. do labm CWHJS. -ens. o prograna incorpora a noção de
VabstK. obra trat^flx) de campo, prockao do inteteao. arte, ao oroduto

•  . ÍP lnt«net

Sobratema News, Boletín Electrónico y revista M&T: actualizados permanentemente

AREA DEL ASOCIADO

Se trata de un área de acceso
restringido y disponible tan só/o a Ias
asociados de SOBRATEMA. Todos Ias
sodas recibirón, junto con uno torjeto
de identifícodôn, uno controseno poro
acceder o esto área en Io que se
podrán encontrar uno serie de
benefícios y servidos exclusivos, como
ei "Grupo de Debotes", por ejemplo.
Todo osocioción democrático, reunido
olrededor de objetivos comunes, debe
tener un «foro» propio. Éste es el
espíritu dei «Grupos de Debotes», un
espado poro plonteor problemas,
ocioror dudos y comportir inquietudes
con todos Ias sodas de SOBRATEMA,
durante los 24 horas dei dia.
Funcionará fuero de líneo, Io
comunicoción será solomente por
media dei correo eledrónico, es decir,
que todos los mensojes serán enviados
directomente o los usuários registrados.
Otro alternativo que se abre para el
asociodo es Io dei "Mural", que ho sido
idealizado como algo más informal,
donde los inferesados pueden anunciar
(sin fines comerciales) diferentes
programas, desde reuniones de
camaraderío a encuentros para una
capa. No hoy ninguno restricción en
reloción o los "closificodos" personoles

como: "Tengo cachorras de pastar
alemán para dar", a "Busca canaria
belga hembra".
Para facilitarle Ia vida a Ias
prafesianales de esta área y ayudarlas
a mantenerse al tanta de Ias últimas
novedades. Ia sección "Recortes"
traerá un resumen de Ias últimas y más
interesantes noticias que circuien en
Ias publicacianes brasilenas e
internacianales dei sectar de Io
construcción y dei montenimiento.

DATOS TÉCNICOS

El campo de "Datas Técnicos" de los
máquinas más usados en Brasil,
closificándolos por fomilios, dei sitio,
no pretende transcribir en su totolidod
el Manual dei Operador o el Manual
de Producción de un equipo, sino que
ofrece datas objetivos y sencillos
suministrodos por los propios
fabricantes de máquinas con el
propósito de servir como guio de
referencio práctico.

EMPLEOS

En esta área los asociados podrán
poner o disposición sus curriculums
vitoe de modo que todos los internautas
que visiten el sitia puedon canacerlas.
Será un escaparate de oportunidades.
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abierta también a todas Ias empresas
que quieron divulgar Ias vacantes
disponibles entre los sócias de
SOBRATEMA.

M&T EXPO

Todas Ias infarmacianes relativas a Io
M&T EXPO 2001, Io próxima gran ferio
de equipas que están organizando, en
conjunta, SOBfiATEMA y Ia empreso
Alcântara Machado, están reunidas en
un sitia aparte, al que padrá accederse
directomente a través de Ia página
Web de SOBRATEMA.

QUIÉNES SOMOS

Es evidente que el sitia na padría dejor
de cantar con un espada de
divulgación institucional. El "Quiénes
Somas" es Ia torjeto de visita de
SOBRATEMA. En él hay un paca de Io
historio de Ia entidad, fundada en 1988,
y que desde entances ha promovido
debates sobre Ias principales aspectos
invalucradas en Ia administración,
opiicación, mantenimienta y aperación
de Ias equipas, además de haber
cantribuida can Ia farmacián,
especialización y actualización de Ias
prafesianales de estas áreas. Na se
puede tampaca dejar de mencionar Ias
campramisas firmadas en su estatuto
saciai can respecta a su misián
institucional. Ia estructura de su
arganización, el perfil de sus asaciadas,
y Ia campasición de sus cansejas
directiva, consultar y deliberativo.

ASOCIADOS

En esta área, por media de matar de
búsqueda, es pasible acceder a Ia listo
de Ias asociados, can Ia opción de
búsqueda par empresas o par el
nambre dei prafesianal. Es una "guio
de direccianes" rápida y funcional de
todas Ias asaciadas.

INSCRIBASE

En este campa. Ias interesadas podrán
asaciarse, gratuitamente y en líneo, a
SOBRATEMA par un período de dos
meses, con derecha a gozar de
beneficias exclusivas. Después de
recibir Ia torjeto magnética, can uno

I



confrasena individual,
ei nuevo sacio podrá
navegar por todo ei
sitio, incluso por Ias
áreas restrin-gidas,
recibir Ia revista M&T

— Mantenimiento &

Tecnologia en su
domicilio y el
SOBRATEMA News por
fax o e-mail, además
de informaciones so

bre los eventos organi
zados por SOBRA
TEMA y obtener des-
cuentos para partici
par de los mismos.

CONTÁCTENOS

El en área "Contácte-

nos", el internauta

podrá entrar en
contacto con el equipo
de profesionales que
administrou Ias opera-
ciones de SOBRA

TEMA, haciendo un
simple clic en el ratón.
Además, en esta área hay enlaces con
Ias páginas dei directorio. Ia M&T
EXPO, Ia revista M&T, el Programa de
Cualificación, el Programa Herra-
mienta, el Programa Opus, y Ias áreas
de Actividades Internacionales,

Congresos y Seminários, Ferias y
Exposiciones, y Prensa.

BOLETÍN ELECTRÓNICO

Al registrarse, el usuário recibirá
regularmente, por e-mail, el Boletín
Electrónico, con Ias novedades y los
titulares dei noticiaria dei sitio.

SOBRATEMA INFORMA

En el campo "Sobratema Informa", se
pueden encontrar Ias últimas ediciones,
en su íntegra, dei boletín de noticias
Sobratema News, que trae noticias e
informaciones sobre Ias actividades

cotidianas de Ia entidad. Además, se ha

montado también una "Agenda", con el
calendário de los eventos dei sector

organizados por asociaciones brasilenas
y extranjeras. Está abierto tanto para
consulta, como para registrar eventos

Orlando Beck: canal aberto a críticas e sugestões
Orlando Beck: un canal abierto a críticas y siigerencias

afines organizados por otras asociaciones
o empresas.

ESTÚDIOS Y SONDEOS

En un país tan carente en Io que se refiere
a investigaciones y estúdios estadísticos,
SOBRATEMA divulgará en su sitio los
principales estúdios dei mercado de
equipos que realice. Se incluirá el estúdio
estadístico, hecho en conjunto con CIMA
- Construction Industry Manufacturers
Association, en ochenta y cinco empresas
contratistas, constructoras y arrendadoras
de equipos de pequeno, mediano y gran
envergadura, y recientemente concluído,
en el último mes de abril.

PRENSA

Al hacer clic en "Prensa", el usuário tendrá
a su disposición los recortes de Ias
principales noticias sobre el sector
publicadas durante los últimos meses en
sítios y revistas, brasilenas y extranjeras.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

ias actividades llevadas a cabo por

SOBRATEMA en el âmbito

internacional también serán registradas
en el sitio, ya que Ia asociación
participa cada vez más en actividades
de intercâmbio de informaciones y
eventos, cooperando, además, con
asociaciones de cualquier envergadura
y de cualquier parte dei mundo.

SALA DE MUESTRA

Para quienes les gusta estar siempre
enterados de los más nuevos e

importantes lanzamientos dei mercado
de equipos y servidos de
mantenimiento. Ia Sala de Muestra de
SOBRATEMA presenta,
periodicamente, informaciones e
imágenes de Ias novedades dei
mercado. Es un espado comercial
especialmente disenado para divulgar
productos.

MOTOR DE BÚSQUEDA

Cualquier informaciôn contenida en el
sitio podrá ser localizada por el motor
de búsqueda disponible en el propio
sitio.
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FUNDAÇÕES
CIMIENTOS Ref. 119 •i

A VERSATILIDADE DA NOVA

GERAÇAO DE EQUIPAMENTOS
Jonny AItstadt
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lidade ao equipamento porém um acessório mon
tado no febricante normalmente tem mais chance

de ser bem sucedido do que uma adaptação
Ibr isso, nabuscadamelhor solução, para escavar
e manter o furo estável, com o diâmetro especifi
cado o mais preciso possível e com controle de
verticalidade, deve-se considerai; além do equi
pamento em si, as diversas possibilidades de
attachments (acessórios) e equipamentos auxi-
liares, como bombas, compressores, ferramentas
de perfuração, etc.
Não são poucas as opções em attachments dis
poníveis no mercado, para garantir a melhor re
lação custo/benefício ao projeto no quesito fun
dação. De entubadeiras hidráulicas, trados, ca
çambas, coroas, alargadores, e hélices contínu
as, a opções combinadas no mesmo mastro as

sociando, por exemplo, dois cabeçotes, um com
uma hélice, e outro com um tubo (para escavar

Perfuratriz CFA Casagrande
Perforadora CFA Casagrande

Basicamente o que define o
dimensionamento ou projeto de fun
dações de uma construção é quanta

"carga" ela pode carregar em superfície, a sua
capacidade de reação em relação à carga que
irá sustentar.

Existem, é claro, várias possibilidades construti
vas e configurações possíveis paraatenderaesse
preceito básico, que acabaram por influen
ciar o desenvolvimento dos equipamentos.
Em cada caso, a solução ideal passa pela aná
lise da configuração a ser adotada aliada ao
conhecimento do que existe em termos de
equipamento.
Na nova geração de equipamentos hidráulicos a
evolução tem caminhado para equipamentos
cada dia mais versáteis, em que a mesma máqui
na básica, com alguns acessórios, pode executar
várias soluções de fundações.
E fundamental que tanto o projetista como o
executor esteja muito bem informado sobre a
capacidade de perfuração ou cravação, se for o
caso, e dos recursos disponíveis destes novos

e enmbar simultaneamente)
Existe também implementos que permitem o
uso de técnicas especiais, como a chamada per
furação através de circulação reversa (onde o ma
terial escavado é retirado por dentro das hastes
de perfuração, através de air lift).
Fbde-se classificar os vários equipamentos exis
tentes para fundações em quatro grandes gm-
pos—emlxira muitas vezes um mesmo equipa
mento, em razão da versatilidade, possa ser clas
sificado em mais de um grupo.
No primeiro gmpo, encontram-se as perfuratri-
zes rotativas para grande diâmetro (de 40 cm a
até 4m); no segundo, estão as perfuratrizes
rotativas de pequeno diâmetro (de 2" a 40 cm);
e nos dois outros, os equipamentos para crava
ção de estacas, e os equipamentos para escava
ção lamelar (paredes diafragma).

equipamentos.
Nãj deve ser desconsiderado que é cadavez maior
o número de attachments (acessórios) disponí
veis no mercado dando uma ainda maior versati-

Perfuratrizes rotativas
para grande diâmetro

te sobre o chassis.

São máquinas que estão crescendo em dimen
sões em função das exigências cada vez maiores.
O torque fornecido pelo cabieçote que alguns
anos atras era ao redor 8 t.m boje supera 40 em o
que exige mais lastro do equipamento básico o
que vem tomando os equipamentos cada dia
maiores e mais pesados. Há cerca de 10 anos, o
maior equipamento desse tipo não pesava mais
que 50 t. Hoje, algumas máquinas chegam a
pesar mais de 200t

Perfuratrizes rotativas

de pequeno diâmetro

As máquinas para pequeno diâmetro normal
mente são mais automatizadas do que as do
pnmeirogmpo.

Os equipamentos desse gmpo namralmente
têm um porte menor (algumas chegam a pass^
por uma porta comum). São bastante difundi
dos tanto na execução de fundações quanto em
obras de reforço. Aconstante evolução tem leva-

Os equipamentos desse primeiro grupo carac-
terizam-se por grande capacidade de escava
ção. Ibr isso, precisam de alto torque instalado
na máquina. A configuração típica, hoje, é a de
um cabeçote ou mesa rotativa normal, acoplada
a um mastro sendo este mastro acoplado, por
sua vez, a uma máquina base normalmente

sobre esteiras.

Há até alguns anos atras a configuração típica
era de uma mesa rotativa montada diretamen-

RT3 Soilmec

RT3 Soilmec
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do ao desenvolvimento de equipamentos com
"conceito robô". Ou seja, em condições de se
posicionarem tenenos muito acidentados, preci
são de movimentação, e com grande flexibilida
de do mastro de perfuração para poder perfurar
em todas as direções. Antes, eram equipamentos
muito rígidos e dotados de um chassi, um mas
tro, com pouca ou nenhuma mobilidade.

Equipamentos para
cravação de estacas

Esta família de equipamentos também tem
experimentado grande evolução nos últimos
anos, mas sofre cada vez mais as restrições de

aplicação em áreas urbanas ou na proximidade
de outras construções por conta do mído e da
vibração que ocasionam.
Do bate-estaca típico (chassi com motor e guin-
cho, um mastro com guia e um peso (martelo),
Aengenharia evoluiu dos martelos por gravida
de para o martelo d iesel e hoje estão disponíveis
os martelos hidráulicos sempre procurando re
produzir o efeito da "queda livre", porém com
mais eficiência e rapidez. Em muitos casos, dis
pensam até a tone guia.
São utilizados vários tipos de martelo, que po
dem ser distribuídos em 2 gmpos: Percussão e
Vibração [este último mais próprio para estacas
metálicas]. Tem se obtido uma maior eficiên
cia de impacto por HP hidráulico instalado na
máquina. A tecnologia se encaminha para equi
pamentos com menor consumo de energia e
menores emissões de mído e vibrações.

Equipamentos para escavação
de lamelas - (paredes diafragmas)

Os equipamentos disponíveis para esse tipo
j  de fundação representa uma evolução dos cha-
;  mados "grabs" ou "hammer grabs" de seção
'  circular.

^  A partir do grab, desenvolveu-se uma caçamba
diafragmadora capaz de escavar seções retan
gulares, inicialmente acionada por cabos (um
para movimentação vertical e outro para abrir
e fechar a caçamba).
A exigência por maior eficiência de escavação
levou ao desenvolvimento do ciam shell com

acionamento hidráulico das mandíbulas e guias
hidraulicamente estendidas para garantir a
verticalidade.

Como em outros equipamentos, a mudança
para a força hidráulica permitiu a incorporação
de recursos de monitoramento e registro dos
parâmetros mais importantes como profundi
dade, alinhamento e verticalidade.

Como o sistema ciam shell, mesmo hidráuli

co, têm baixa eficiência em materiais duros,

surgiu a hidrofresa- uma estrutura retangular,
dotada de dois cabeçotes rotativos com bits ou
cortadores, para aplicação também em rocha.
No centro dessa hidrofiesa, trabalha uma bom

ba centrífuga que aspira o material escavado e
parte da lama de estabilização e transporta
para a superfície até um tanque de separação.
E considerado por muitos como os estado da
arte em equipamentos de fundação, mesmo
porque permite uma perfuração contínua.

Contramão da História

Na contramão desse desenvolvimento, ainda

são executados estações utilizando

campânolas de ar comprimido, método arcai
co, do ponto de vista da saúde e segurança do
trabalhador que, assim como a aplicação de
bate-estacas [em região urbana] só são utiliza
dos por falta de legislação restritiva. O Brasil,
aliás, é um do^oucos países do mundo onde
subsistem essas práticas.

Principais Fornecedores Mundiais

No mundo ocidental, os principais fomecedo-
res de equipamentos e tecnologia para funda
ções -com exceção da área de cravação de esta
cas, que é um segmento específico—são a Bauer,
aWirth, a Soilmec, a Casagrande, a Llamada, a
Mait e a CIVIVentre outras. Geralmente essas

empresas disponibilizam uma linha completa
que atende às diversas necessidades do usuário.
Mas em vários casos, as empresas acabam por se
destacar no desenvolvimento de equipamen
tos específicos. A Bauer, por exemplo, tem se
destacado no desenvolvimento de equipamen
tos de máquinas para perfuração de grandes di
âmetros e na nova geração de hidrofresas. A
Wirth, porsua vez, tem grande experiência com
equipamentos de circulação reversa.
Já as italianas Soilmec e Casa Grande também
se notabilizaram por equipamentos rotativos
para grande diâmetro e dispositivos como ciam
shell (caso da Soilmec) e hidrofresas
(CasaGrande) alem dos equipamentos compac
tos para Jet Groutinge ou Micro Estacas [Casa
Grande C-6].

A Mait a CMV oferecem equipamentos para
vários segmentos e tem atuado na área de ciam
shells hidráulicos e máquinas de geotecnia.
No caso de máquinas de cravação de estacas,
deve-se mencionara juntan (finlandesa) ,a BSP
(inglesa), em particular a sua linha de grandes
martelos hidráulicos e ainda os martelos diesel

da Delmag.

Perfuratriz M6A Casagrande
Perforadora M6A Casagrande

Cuidados na Hora da Compra

A seleção para a compra de um equipamen
to deve levar em conta as tendências técni

cas evolutivas do momento, os métodos atu

ais, o tipo de fundações que estão sendo
mais usadas no mercado, a área geográfica
de atuação e suas condições geológicas e tam
bém o que está se prevendo em termos de
construção dali para frente.
Como os mesmos equipamentos utilizados em

fundações, com algumas variações, também po
dem ser utilizados em obras de geotecnia, deve-
se considerar também o volume de obras pievis-
to nesta área como: execução de tirantes, poços
de rebaixamento, reforços de fundações existen
tes, melhorias de solo, drenagpns entre outras.
As opções em equipamentos são muitas e
não se deve esquecer de contemplar nas aná
lises comparativas vários outros aspectos
alem do preço.
Quanto ao equipamento devem ser analisados:
qualidade, atualização tecnológica, qualidade
dos componentes, potência instalada, consu
mo e outros.

Quanto ao pré e pós venda devem ser atraliados:
equipe de apoio e seu conliecimento sobre equi-
pamento e aplicação, confiabilidade, assistên
cia técnica, compromisso cem o mercado [ tem
po de instalação no Brasil], deve sercTrnsiderada
já que a compra dc um equipamento, tão espe
cífico e c-om vida útil tão longa, de\e ser encara
do como um casamento de longa duração.
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GENERACtON DE EQUIPOS

Martelo Hidráulico BSP

Martillo Hidráulico BSP

Bisicamente Io que determina ei cálculo
o proyecto de /os cimienfos de una
consfrucáón es Ia "carga que pueden

scporfaren Ia superfície, es decir, su capacidad
de reacdón con respedo a Ia carga que irán a
soportar.

Existen, evidentemente, varias posibilidades de
construcción y confíguraciones posibles para
atenderaesa premisa básica, que han ejercido
una gran influencia en el desarrollo de Ias
máquinas.
En cada caso. Ia solución ideal depende dei
arálisisdehoonfíguicdónaprofXidaoorrtírKido
con el conocimiento de Ia variedad de máquina
y equipas existentes.
La nueva generación de máquinas hidráulicas
está evolucionado bacia equipas cada vez más
versáfiles, es decir, que una misma máquina
básica, con elcditarnenfo de algunosaooesorbs,
puede ejecutar diferentes métodos de
excavación de cimienfos.
Es Ias encargados, tanto dei proyecto de Ia
ejecución, tengan informaciones completas
sobre Ia capacidad de perforación o hincado,
áspendiendo dei caso, y sobre fodcslos recursos
de que disponen estos nuevos equipas.

Jonny Alrstadt

Es importante tener en cuenta que hay
disponibles en el mercado un número cada vez
más grande de accesoríos que inaementan Ia
versatilidad de Ias máquinas, a pesar de que
unamáquinaquevienedefábricaoonaocesotios
tiene, generalmenfe, más posibilidades de êxito
que una con adaptados.
Consecuerrtemente,enlabúsquedadelamejor
soludónparaexcavarymanlenerelhoyoesfable,
con Io medida dei diâmetro espeáficada Io más
precisa posible, y con un contrai efectivo de Ia
verticalidad, se debe considerar, además de Ia
máquina en sí. Ias diversas posibilidades de
crditamentosyequiposcruxilbres,aürr>obombas,
compresores, herramientas de perforadón.
San muchas Ias opciones de aditamentos
disponibl^ en el mercado para garantizarle al
proyecto Ia mepr relaríón costa / beneficio en
Io que se refiere a /os cimientos. Desde
empujadores de tubos hidráulicos, barrenas
heUooidales, cucharones, trépanos, ampliadores,
y hélices continuas, a Ias opciones combinadas
en Ia misma torre asociando, porejemplo, dos
cabezas, una con una hélice, y Ia atra con un
tubo, para excavary entubar simultáneamente.
Existen también implementos que permiten el
uso de técnicas ̂pedales, como Ia perforación
de circulación inversa, cuando el material

excavado es retirado por dentro de Ias barras de
perforación, a través de extraoción por aire.
Se pueden clasifícar /os diversos equipas para
excavación de cimientos en cuatro grandes
grupos, aunque con frecuencia una misma
máquina, por causa de su versatilidad, puede
dasifícarse en más de un grupo.
En el primer grupo, se encuentran Ias
perforadoras rotativas para hoyos de gran
diâmetro (de 40 cm a 4m); en el segundo, están
hsperforadoiasratativasparahoyosdediárnetro
pequeno (de 2" a 40cm); y en /os dos últimos,
/os equipas para hincar pilotes y Ias máquinas
de excavación para construir muros pantallas.

Perforadoras rotativas para hoyos de
gran diâmetro

rotativa normal, acoplada a una tone que, a su
vez, está montada sobre una máquina sobre
orugas, por Io general.
hlasta hace poços anos. Ia configuradón típica
era de una cabeza rotativa montada
directamente sobre el chasis.

Estas máquinas son cada vez más grandes, en
fundón de que /os requerímientos son cada vez
mayores.

El par motor de solida de Ia cabeza, que hasta
hace algunos anos era de airededor de Ias 81/
menia actualidad supera Ias 40 t/m, de modo
que es necesario que el equipo básico tenga
rriáslastre.Enconsecuenda,lasrriáquiriastienen

que ser no só/o cada vez más grandes, sino
tamtíén más pesadas. Idace aproximadamente
10 anos, el equipo más grande de este tipo no
pesabamásqueSOt.En este momento, algunos
máquinas llegan a pesar más de2001.

Perforadoras rotativas para hoyo de
diâmetro pequeno

Por Io general. Ias máquinas para perforar hoyos
de diâmetro pequeno son más automatizadas
que Ias dei primer grupo.
Naturalmente, /os equipas de este gnjpo son
de tamano menor, tanto es así que algunos
pueden pasar por una puerfa común. Son
bastante utilizadostantopara Ia excavaaón poro
cimientos como en obras de refuerzo. La
constante evolución de Ia tecnologia ha llevado
al desarrollo de máquinas con "concepto robot.
Es decir, que tienen condiciones de ubicarse en

terrenos muy acddentados y de
maniobrar con precisión,
además de una gran

flexibilidad de Ia torre de
perforación, para poder
barrenar en todas Ias
direcciones. Antes, estas

máquinas eran muy
rígidas, estaban dotadas
de un chasis y una
torre y tenían poca os

Los máquinas de este primer grupo se
caracterizan por su gran capacidad de
excavación, por Io que requieren un potente
par motor. La configuradón más corriente en

\  este momento es Ia de una mesa o cabeza
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Clamshell Hidráulico

CUimshell Hidrcínlico
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ninguna mcMlidad.

Equipas para hincado de
pilotes

Esta familia de equipas fambién
IxulskhperfeoáanadasabIcBga
de Ias últimas anas, pera su
aplicadón sufre axki vez más
reslikaanesen áreas uibanasen

Ias proximidades de atras
canstrucdanes, parafusa de Ias
niveles de ruida ydela vibradán que
fxeMDcan.

La ingeniería ha ida perfecciananda el
hincapilafes típico <onstHuida par un chasis
oan matar yapareja, una torre can guias yun
pesa a martilia movida par Ia acdón de Ia
gravedad- abtenienda Ias de martilia diesel y,
última mente, hs de martilia hidráulico, siempre
procurando reprodudrel efedo de "caída libre",
aunque can más eficiência y rapidez. Muchas
de estas equipas más modernas llegan a
prescindir de Ia torre guia.
Se utilizan varias tipos diferentes de martilb, que
pueden ser dasificadas en das grupas: de
Percusión y de Vibradán, este última más
aprapiada para hincar pilotes metálicas.
Pedentemente, se ha lograda mqarar Ia reladón
entre Ia eficienda de impacto y Ia patenda
hidráulica de Ia máquina. Los avances de Ia
tBOTabgbncisestánprcpcxdariarKb, cadavez
más, equipas can baja consuma cb energia,
bajas emisianes de ruida y menos vibradanes.
Henamientasdeexaavadónparacanstruirmuros
pantallas
Los herramientas dispanibles para excavareste
tipo de cimiento representon una evaludán de
Ias denominadas "grahs" a "hammergrabs"
de seccián circular.
A partir de estos cucharanes de quijadas, se
desarrallá un curdiarôn bivalva espedal capaz
de excavarsecdanes rectangulares, al prindph
accianada par das cables de acera, una para
izarla y el atra para abriria y cerraria.
Las crecientes exigências par más eficienda
impulsaron Ia aparición, de maquinaria can
accianamienta hidráulica en las guias de
excavadón para mejarar Ia calidad de Ia
excavación, ya que se controla de manera más
efectiva su verticalidad.

Cama acurrió en Ias atros tipos de máquinas, al
incorpararse Ias sistemas hidráulicos se pudieron
agregar recursosdemanitorrzadónyregistrade
las parâmetros más importantes, cama
prafundidad, alineamientoy verticalidad.
Cama el cudiarón de quijadas, aunque sea
hidráulico, tiene una baja eficienda en materiales

HIdrofresa

Hidrofresadora

duros, paraestascasasesládispanibkaharab
hidrofresadora, que es una estructura
rectongular, cbtada de das cabezas rotativas
can bits a cortadores, que puede ser usada
fambién en rocas. En el centra de Ia
hidrofresadora, trabaja una bamba centrifuga
queaqdraelmaterblexcavadaypartedellada
de estabilizadóny las acarrea hasta bsuperfide
donde kxdepostaen un tanquedeseparadán.
Estamáquinaestásiendacansideradacomab
más avanzada en máquinas de excavadón de
dmientas, indusa parque permite trobajar sin
interrupdcnes.

A Cantramana de Ia Histaria

Acontramanadetocbesteprogreso,todavbse
Irabajancanestadanesqueusancampanasde
airecamprimida-métocbarcaiaoyquepaneen
peligro h salud y Ia seguridad dei trabajador-,
que, ascorrohsmaálbshirxxfiilotesenfegianes
urbanas, sób san utilizadas porque folto una
kgisbdón restrictiva. Brasil, en realidbd, es una
de bspacas países dei mundo en que subsisten
estas prádioas.

Principales Praveedares Mundiales

En el mundo accidental, las principales
praveedares de máquinas y tecnahgb para
excavar dmientas -can excepdán dei área de
hincado de pibtes, que es un rubro espedfica-
san bs empresas Bauer, Wirth, SailmeQ Casa
Grande, Lbmada, Maity CM/, entre atras. Por
Ia general, bs companias afrecen una linea
completaqueatiencbalasdrversasnecesidades
dei usuário, aunque, can frecuerda se destacan
par algún equipa espedfica. Bauer, par ejempla,
sabresab por el desarrolb de máquinas para
perfaradán cb hayas de gran dbmetro ydela
nueva generadón de hdrofresacbras. Wirth, par

su bcb, tiene una gran experiencb
en perfaradaras cb drculadán
inversa.

Las empresas ttalbncK Sailmec y
CasaCrcncbtambiéndeqxinkTipor

— _ sus ecjuipasrototivos para hayas cb
granciámetroyckpostrvoscomahs
cucharanes cbqdjacbs(&i d (xisa
cbSoilmec)ehiciofiesacbtas(Càsa
Gíonde), así coma par bs ecpjipas

cornpcxiospcBabTyecxráncblechcicbcb
cementoytrvcrc>pibles(CctsaGtaricbC-6).

LasaampanbsMaityCM/céecen máquinas
para diversas sectores y fabrícan fambién
cuchcriariescbc^jcKkKhiciróuficosyeciuipcscb
geotecnb.
EndccsacbmácfijirKiscbhincxxhcbpilciesse
cfefaen mendancrberrpresa finbndssaJunffcrv
bin^esaBSP,en espedal porsukieadegfc^Kks
martilbs hbráuficos, acbmás de Delmag y sus
maálbsdiesel.

Cuidadas que Deben Tamarse al
Comprar

Al selecdarKir b mácjuina a ser oomprcxb, es
riecescirblefierencuentobslerxbriciaslécnioas

dei momento, las métodos usadas en Ia
actualidad, el tipo cb dmbnto que más se hace
enémercach,éáreageo^áíicacbcxiucKÍány
bs (xiTKJbones gedbgraas de/feneno, cdemás
delas cambias a avances que se prevén para d
futura, enrebcriónccrnbccxTdruccjón.

Coma bs máquincts que se uscen pcHO &«XM3r
dmbntos san bs mismas que, can algunas
adaptadanes, seusanenabrasdegeatemb, es
recxxrrerrckàdeoDriãdercrrlcjrrtíénbcxxnlicktdcb

abras previstas en esto área, cama bejecudôn
de tirantes, pazas de rebaje, refuerzas de
dmientas existentes, mejaramiento dei suda,
drenajes,etc

CorrnbsopcionesscorrruchctsíalhcKerelciriáSsis
comparativo, es importante contem/dar muchas
atrosc^xctos, ctdemásddpredacbbmác^ina.
Enbcjueserefi&eabmáciuimens3,bsaspedos
prindpabs que deben ser estudbdas san: b
calidad, b adualizadón tecnrdógkxt, b cafidad
de bs componentes, b patenda, el consuma,
entre muchas atros.

Respectoa Iapreypostvento hayqueevaluan
el persanal de apaya y su canadmiento de Ia
máquina y aplicadón. Ia confiabilidad, Ia
asistencia técnica y el campromisa con el
mercada. La antigüedad de instaladón en el
pais, debe tenerse en cuenta, ya que Ia compra
de una máquina, tan específica y de vida útil
tan probngada, debe ser encarado como un
casamiento cb larga durcrdón.
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MONITORAMENTO 1

MONITORIZACÊÓN I Ref. 120

CONTROLE EM TEMPO REAL
Sistema integrado de infformafão para checar

(e intervir) na operação dos equipamentos no campo

ACaterpillar apresentou na última
Minexpo, realizada no último mês de
outubro em Las Vegas, o que conside

ra o "estado da arte" em sistemas de

monitoramento e controle, tanto da produ

ção quanto do equipamento em si. Trata-se
doMineStar,. Para chegar a esse produto, que
integra e complementa alguns dos principais
sistemas do gênero desenvolvidos pela
Caterpillar nos últimos anos, a empresa mon

to com os sistemas corporativos da empresa.
O sistema utiliza diversas tecnologias, inclu
indo o GPS (Global PositioningSystem), co
municação via rádio de alta eapacidade, com
putadores de bordo e poderosos softwares de
serviços (aplicativos). Ele foi desenvolvido a
partir da tecnologia utilizada no Caterpillar's
Computer Aided Earthmoving System
(CAES) e no Vital Information Management
System (VIMS), em uso em várias partes do
mundo.

O Computer Aided Earthmoving System
(CAES) permite que o operador tenha uma
visão tridimensional do local da operação,
para terraplenagem e carregamento da ma
neira mais eficiente. Com ele, operadores po-
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MineStar: link entre a admlnstração e os equipamentos no campo
MineSlar: enlace entre Ia adininisiración v lo.s equipas en campo.

tou uma parceria estratégica com três líderes
mundiais em sua especialidade: aTrible (GPS
e comunicação de dados via rádio para
posicionamento de máquinas); aAquila (sis
temas de monitoramento, controle e

direcionamento para perfuratrizes) ; e a
Mincon (soluções integradas para a indústria
mineral).
O .MineStar, é um sistema integrado de infor
mação desenvolvido para estabelecer um
"link" entre os equipamentos no campo e as
atividades de gerenciamento na administra
ção, podendo monitorar simultaneamente

monitorar máquinas e materiais, em conjun-

dem ter uma panorâmica do local a bordo da
máquina, com informações sobre a topogra
fia do terreno e das seções atravessadas pela
máquina.

Outro ponto de refetência para o desenvolvi
mento do MineStat, o Vital Information

Management System (VIMS), coleta as in
formações através do equipamento e trans
mite os dados para um diagnóstico remoto,
no próprio local da operação, no dealer ou na
fábrica em qualquer lugar do mundo. O VI.MS
já estava disponível anteriormente, mas ago
ra, incorporado ao módulo Mine .Star Ilealth,
identifica o problema, onde e quando ele está

ocorrendo.

O MineStar agregou outros recursos. Entre os
quais, o Aquilla Drill Management, um sis
tema que permite ao operador posicionar a
máquina na posição exata e automaticamen
te "atacar" o material no ângulo e na profun
didade corretos. O próprio equipamento de
produção também vira um sensor, já que o
sistema instalado no computador de bordo
identifica o tipo e a densidade do material e
envia essa informação em tempo real para a
área de controle e planejamento da produção.
Isso irá resultar em práticas de perfuração e
desmonte mais eficientes, com menor gasto

de explosivos e maior eficiência do processo '
de fragmentação do material.
O MinerStar conta com outros módulos
de controle, como o MineStar
FleetCommander, que determina a confi
guração ideal do equipamento de ttans-
porte para maximizar a produção e a utili
zação das máquinas de carregamento e
minimizar o tempo de hora parada do ca
minhão.

Já o MineStar Machine Tracking monitora
a localização dos equipamentos de toda a
frota e incorpora uma função que analisa a j
movimentação de descarga e transporte do
material.

O MineStar Material Tracking monitora a
movimentação do material e a sua
destinação e alerta o operador e o gerente de
produção sobre qualquer discrepância em
relação ao planejamento inicial.
O Mine Star Prodtiction, por outro lado, con
solida constantemente dados de produtiri-

dade dos caminhões, equipamentos de carte-
gamento e máquinas de movimentação par.i
aumentar a eficiência da operação.

Mine Star Business Enterprise integraliza da
dos extemos do planejamento da mina e dl
área de negócios, incluindo aspectos financeií
tos e necessidades de recursos humanos. Tòdc^
os sistemas usam padrões da internet gar
tindo um interface conhecida aos usuários, <
facilidade na distribuição de informações en

tre as várias minas e escritórios da companhil
I^vou-se em conta também tjue minas estS
geralmente situadas em regiões remotas ontk
a facilidade de uso e o suporte são críticos.
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COMTROL EN T/EMPO REAL
Sistema integrado de informasión para monitoreo y
rontroi de ias operasiones de ias máquinas en sampo

Caterpillar, en Ia última Minexpo,
que fuvo lugar durante el mes de
octubre próximo pasado en Las

Vegas, presentó el sistema MineStar, que
considera el logro supremo de los
sistemas que monitorizan y controlan
tanto Ia produccion como Ia máquina en
si. Para desarrollar este producto, que
integra y complementa algunos de los
principales sistemas dei gênero
d/senados y producidos por Caterpillar
durante los últimos anos, Ia empresa ha
irmado un acuerdo de cooperación
estratégica con tres companías que estàn
en el liderazgo mundial de sus
especialidades: Trible, en el área CPS y
comunicación de datas por radio para
posidonamiento de máquinas; Aquila, dei
sector de sistemas de monitoreo, mando
y contrai de dirección para perforadoros;
y Mmcon, dei rubro de soluciones
integradas para Ia industria minera.
MineStar, un sistema integrado de
intormacián desarrollado para enlazor las
máquinas trabajando en campo con las
actividades administrativas de gerencia
en las oficinas, puede monitOrizar
simultáneamente las máquinas y los
materiales en conjunto con los sistemas
corporativos de Ia empresa.
El sistema usa diversas tecnologias, entre
ellas Ia de GPS (Global Positioning
System o Sistema de Posicionamiento
Global), de comunicaciones por radio de
alta capacidad, computadoras
incorporadas a las máquinas y poderosos
softwares de servidos (programas de
aplicacián). Ha sido desarrollado a partir
de Ia tecnologia utilizada en el
Caterpillar's Computer Aided
Earthmoving System o Sistema Caterpillar
de Movimiento de Tierras Asistido por
Computadora (CAES) y en el Vital
Information Management System (VIMS),
que ya están en uso en varias partes dei
mundo.
El Sistema Caterpillar de Movimiento de
Tierras Asistido por Computadora (CAES)
permite que el operador tenga una visián
tridimensional dei sitio de trabajo, para

tornar el movimiento de tierras y Ia
operacián de carga más eficientes. Al
usado, los operadores tienen una vista
panorâmica dei sitio en el monitor
ubicado en Ia cabina, con informaciones

sobre Ia topografia dei terreno y de làs
secciones atravesadas por Ia máquina.
Otro punto de referencia dei desarrollo
dei MineStar, es el Vital Information
Management System (VIMS), que
compila todos los datos de Ia máquina y
transmite las informaciones, ya sea a las
oficinas ubicadas en el propio obrador,
al distribuidor o a Ia fábrica, que puede
estar en cualquier lugar dei mundo, para
hacer un diagnóstico remoto. El VIMS ya
estaba disponible con anterioridad, pero
ahora, al estar incorporado al módulo
Mine Star Health, identifica el problema
en el lugar y en momento en que se
produce.
El MineStar agrega, además, otros
recursos, entre los cuales, el Aquilia Drill
Management, un sistema que le permite
al operador ubicar Ia máquina en Ia
posicián exacta y automáticamente
"atacar" el material al ângulo y Ia
profundidad correctos. El própria equipo
de produccián funciona también como
un sensor, ya que el sistema instalado
en Ia computadora incorporada identifica
el tipo y Ia densidad dei material y envia
esta informacián en t/empo real al área de
contrai y planificacián de Ia produccián.
Como consecuencia, se
logran operociones de
perforacián y desmonte
más eficientes, con
menor cantidad de

explosivos, y procesos
de fragmentacián dei
material más pro-
ductivos.

El MinerStar cuenta con

varias otros módulos de

contrai:

El MineStar Fleet-

Commander, que deter
mina Ia configuracián
ideal dei equipo de

VIMS identifica

V/MS kleiilifica e

transporte para maximizar Ia produccián
y Ia utilizacián de las máquinas de carga
y minimizar el tiempo ociosa de los
camiones.

El MineStar Machine Tracking monitoriza
Ia localizacián de todos los equipas de
Ia flota y tiene una función que analiza
el movimiento de carga, descarga y
acarreo dei material.

El MineStar Material Tracking monitoriza
el movimiento dei material y su destino
final y alerta al operador y al gerente de
produccián sobre cualquier discrepância
en relacián a Ia planificacián inicial.
El Mine Star Production, por su parte,
consolida permanentemente los datos de
productividad de los camiones, equipas
de carga y máquinas de acarreo para
incrementar Ia eficiência de toda Ia
operacián.
Mine Star Business Enterprise coordina
los datos externos de Ia planificacián de
Ia mina con los dei área de negocias,
entre ellos los aspectos financieros y los
requerimientos de recursos humanos.
Todos los sistemas usan los estándares
de Internet garantizando una interfaz
accesible a todos los usuários y una gran
facilidad de comunicación entre las
diversas minas y oficinas de Ia companía.
Se tuvo en cuenta también que las minas
por Io general están situadas en regiones
remotas donde Ia facilidad de uso y el
respaldo son fundamentales.

l
o problema, onde e quando ele está ocorrendo,
prnblema, en el lu^or y en el momento en que orurn
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A FEICON - Feira Internacionai da Construção cresceu
tanto que o Anhembi ficou pequeno para, sozinho,
abrigar sua próxima edição. Em função disso, a
Alcantara Machado decidiu ampliar a área de
exposição utilizando além do Anhembi também o
Expo Center Norte, apresentando nos dois Pavilhões
somente produtos de acabamento para construção.

Público alvo: Tl:(l
Construtoras, Empreiteiras, Engenheiros de Produção e
Manutenção, Engenheiros Industriais e da Construção,
Arquitetos, Compradores Técnicos, Prefeituras e
Secretários de Obras

Simultaneamente realizaremos a FEICON TEC -
Feira Internacional de Tecnologia, Máquinas e
Equipamentos da Indústria da Construção, destinada
aos fabricantes de produtos utilizado no universo da
construção civil.

Setores:

para complementar a "Semana da Construção e
Iluminação" em paralelo teremos no Palácio de
Convenções Anhembi; VII Simpolux - Simpósio Brasileiro
de Iluminação Eficiente e Mostra de Equipamentos e
Luminárias para Iluminação Eficiente.

portanto já a partir do próximo ano, durante 5 dias, São
paulo terá três eventos dignos da importância deste
P^ercado, acontecendo simultaneamente em diferentes
locais. Uma iniciativa que irá consolidar o conjunto
de.stes eventos como uma das 5 feiras de negócios de
construção civil mais importante do planeta, e já
consolidada como a maior e melhor da América Latina.

Máquinas, Equipamentos, Acessórios, Matéria Prima e
Insumos para Industrias Fornecedoras de Produtos
para Construção Civil
Transporte Industrial (Vertical, Monta Carga,
Elevadores, etc...) e Veículos de Transporte
Saneamento

Equipamentos de Segurança Pessoal e Predial
Equipamentos e Instalações Elétricas, Hidráulicas e
Sanitária

Máquinas e Equipamentos para Terraplanagem e
Pavimentação
Produtos e Serviços para apoio geral ao "Canteiro de
Obras"

Ferramentas Manuais
Máquinas e Equipamentos de Pintura e Tratamento de
Superfície
Ferro, Aço e Derivados
Informática AEC e Cad Corporativo
Telecomunicações

Informações e reservas: Apoios Institucionais:

MIKA^ bl iiioOrios
AKAHIAMA MACHADO

ALCANTARA MACHADO FEIRAS DE NEGOCIOS
Rua General Lécor, 341 - Ipiranga - 04213-020 ■ São Paulo/SP
Te!.: (11) 6914-9087 / 3826-9111 ramal 225
Fax: (11) 6914-9087 ramal 208
www.feicon.com.br e-rnail:info@feicon.com.br

ABILUX • ABIMAQ • ABRAFATI •
ANAMACO • ANFACER • AREMASP •

SIAMFESP • SINDILUX

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
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MONITORAMENTO 11 _
MONITORIZACIÓN II

ATE EM GUINDASTES A

COMUNICAÇÃO É TUDO
Sistema ''Data Bus" revoluciona o sistema elétrico dos

guindastes automotivos Liebherr.

%

Legenda: Painel de comando do guindaste Liebherr

OS novos Guindastes Liebherr de
30,60,80,100,300 e 500 toneladas

são completamente equipados com
o sistema de transferência de dados "Data

Bus". Este sistema permite a transferência de
múltiplas informações através de um único
cabo elétrico. Todos os importantes compo
nentes elétricos e eletrônicos do guindaste,
como sensores de comprimento, sensores de
ângulo, células de carga, transdutores de pres
são, sensores de aproximação, joysticks e
"micro-switchs" possuem um micro
processador próprio. O painel de comando e
display do caminhão, os comandos das patolas,
bem como o motor diesel e a caixa de trans
missão no carro inferior, são blocos inteligentes
interligados no sistema "Bus" através de uma
interface.

Porque o sistema "Data Bus".?
Você pode imaginara quantidade de funções e
mecanismos que são permanentemente con
trolados em um guindaste automotivo.? Sem

mencionar o fato de que o operador, além de
"operar", precisa manter sob sua supervisão
todo o controle da operação.
Quantos metros de cabos elétricos e quantos
conectores você acha

que um guindaste

convencional possui?
Talvez seja difícil
imaginar que uma
máquina desse por
te tenha cerca de 6

quilômetros de ca
bos elétricos e apro
ximadamente 1.000

conectores.

Toda esta quantida
de de cabos e fios elé

tricos ocupa um espa

ço físico considerável,
o que também se con
verte em peso para o

equipamento. Obvia

iw mi

10<
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Legenda: I

mente reparar e encontrar algum
fio com curto-circuito ou mal con

tato despende uma quantidade de
tempo considerável que quase
sempre não é levado em considera
ção pela pessoa que esta compran
do um equipamento. Também é
importante ressaltar que com mais
de 1.000 conectores instalados, a
probabilidade de ocorrerem erros
causados por mal contato é bastan
te significativa.
O sistema "Data Bus" reduz con
sideravelmente a quantidade de
cabos elétricos envolvidos. Todas
as informações dos sensores e dos
comandos que são enviadas ao
computador LICCON (Liebhen
Computed Controlling ) e aos
módulos eletrônicos navegam

serialmente (uma após a outra)
como mensagens digitais em alta
velocidade em apenas poucas li
nhas de transmissão.

Sistema de

Transmissão de Dados

Liebherr LSB ( Liebherr System Bus)

Com o sistema desenvolvido pela Liebhen

a

^. üilüBgãi «.
sue 118 i3e:(0

o 27.lfy.| 4g_g (£- Q

nterface gráfica da operação no painel
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LSB, é possível controlar e interligar 31 fun
ções ao mesmo tempo, através de uma única
linha de transmissão com até 250 metros de

comprimento.
Dependendo do tipo do guindaste, vários sis
temas "Bus" podem ser comunicados.
A Liebherr desenvolveu ainda o sistema "Can

Bus System" (ControllerAreaNetwork), o qual
também esta interligado e é responsável pelo
gerenciamento do motor Diesel e caixa de trans
missão do veículo.

As informações são transmitidas por unidades
próprias, ou seja, através de sensores como por
exemplo de ângulo ou comprimento.
Todas as informações são provenientes de
sensores, sendo que os mesmos possuem
microcontroladores integrados, os quais são equi
pados com um permanente sistema de auto
checagem.
Com o sistema de dados "Data Bus", todos os
sensores são intercambiáveis paia todos os Guin
dastes Liebherr equipados com este sistema.

Vantagens do Sistema "Data Bus"
Diminuição da quantidade de cabos
elétricos envolvidos;
31 funções por linha de transmissão
"Bus";

Unidades inteligentes e funções des
centralizadas.

Insensível a temperatura;
Eletromagneticamente compatíveis;
Permanente sistema de alto

checagem;
Diagnóstico de falhas de todo o
sistema.

Sistema de Diagnóstico de Falhas

Através de um monitor de operação na cabi-
ne do guindaste, o operador acompanha to
das as informações referentes à geometria e às
condições de operação do equipamento, tais
como carga máxima admissível, carga atual,
comprimento, raio e ângulo da lança, núme
ro da tabela de carga, carga da bateria, nível
de combustível, pressão de óleo do motor di
esel entre outras mais. Nos guindastes de ca
pacidade de carga de até 100 toneladas é
permitido ao operador acionar o veículo, bem
como, o mecanismo de patolamento, blo
queio de diferenciais e direção de todos os
eixos através das teclas do monitor na cabi-

ne do guindaste.
O computador Liccon (Liebherr Computed
Controlling), o qual recebe todas as informa

ções do sistema "Bus", também informa ao
operador todo e qualquer erro que possa ocor
rer na máquina.
Estes códigos de erros são classificados de acor
do com a causa dos mesmos, cuja descrição
encontra-se no Manual de Instruções do equi
pamento. Desta maneira, o próprio operador
está apto a diagnosticar e por muitas vezes
resolver a falha apresentada.
Este código de falhas também auxilia na co
municação entre assistência técnica Liebherr
e o cliente, pois através dele toma-se possível
detectar precisamente a causa da falha e pro
videnciar a solução sem perda de tempo.
Todos os guindastes Liebherr também são

equipados de fábrica com um sistema de di
agnóstico de falhas a longa distância.
Este sistema de transferência de dados a lon

ga distância pode também ser transmitido
via rádio ou telefone. Neste caso, o cliente

interessado deverá somente adquirir os peri
féricos extemos à máquina como o "Software"
e os sistemas transmissores como aparelhos
de rádio, telefone ou Modem.

Através deste sistema tanto o cliente ou a

própria Liebherr poderá acompanhar em tem
po real qualquer guindaste em qualquer lu
gar do mundo.

LA eOMUNICAClON TAMBKN BS

FUNDAMENTAL BN LAS GRÚAS
Sistema ̂ ^Data Bus^^ revoiusiona ei sistema eiéstríso

de ias grúas autoprepuisadas LiehherK
Las nuevas Grúas Liebherr de 30,60,80, 100,
300 y 500 toneladas esfán completamente
equipadas con el sistema de transferencia de
datas "Data Bus". Este sistema permite Ia
transferenda de múMples inhrmaciones a través
de un único cable eléctrico. Todos los

componentes importantes eléctricos y
electrónicos de las grúas, como sensores de
longhvd, sensores de ângulo, células de carga,
transductores de presión, sensores de
aproximación, palancas universales y
"microswitches" tienen un microprocesador
própria. El tablero de contrai y Ia pantalla en Ia
cabina dei camión, los mandos de los
estabilizadores, así como el motor diesel y Ia
caja de fransmisión dei bastidor inferior, son
bloques inteligentes interconectados con el
sistema "Bus" a través de interfaces de entrada

ysalida.
àPorqué el sistema "Data Bus"?

éPúede Ud. imaginarse Ia cantidad de funciones
y mecanismos que es necesario controlar
permanentemente en una grúa
autopropulsada? Sin mencionar que el
operador, además de ejecutar los mandos,
predsa supervisor Ia openadón a todo momento.
èCuántos metros de cables eléctricos y cuántos
conectores cree Ud. que hay en una grúa
convencional? Tal vez sea difícil imaginar que
en una máquina de ese tamano haya cosi ó
kilómetros de cables eléctricos y
aproximadamente 1.000conectores.
Esta gran cantidad de cables y conductores
eléctricos ocupa un extenso espado físico y
aumenta considerablemente el peso dei
equipo. Es evidente que encontrar y reparar
un cable en corto circuito o con mal contado

lleva bastante tiempo, aumentando el costo
dei servido de mantenimiento, detalle que casi
nunca es tomado en consideradón porquien

está comprando una máquina. Es importante
también destacar que con más de 1.000
conectores instalados. Ia probabilidad de que
se produzcan fallas causadas por un mal
contado es bastante elevada.

El sistema "Data Bus" reduce

considerablemente Ia cantidad de cables

eléctricos instalados. Todas las informaciones,
tanto de los sensores como de los mandos,
enviadas a Ia computadora UCCON (Liebherr
Computed Controlling) y a los módulos
electrónicos transHan en serie (una después de
atra), a alta veloddad, por apenas unas poças
líneas de transmisión, en forma de mensajes
digitales.

Sistema de Transmisión de datas
Liebherr LSB ( Liebherr System Bus)

El sistema desarrollado por Liebherr, el LSB,
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CAN-Bus
LSB-Bus 2
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LSB-Bus 1

Transferência e monitoramento de múltiplas informações

P^conhdareintenconectarS-l fundonesalm>smo f,empo, airovésdeuna único línea de

^P!^^cyt,podegnia,vnriossistemasBus puedenserenlazados.

í^eblTerrhadesandlcKh,cKkn^éd^"^Bus System" (Contoller Area Nelwork), que
tamb;énestàenfazcdo,yo3nfrDfadmotorDiese/
y Ia caja de imnsmisión dei vehículo.
Todas Ias inhrmadones, transmitidas por
unidades propias, pnovíenen de sensores, de
ángub o de longHud, por ejemplo, que
^booontroladoresirrfegnodosequipadoscon un
sistema de autodiagnósfiao que fundona sin
irrterrupdones.

To<^bsçfúasUdDh&recfLKpadaso^
de datos "Data Bus", comparten hs mismos
sensores, de modo que pueden ser
intercambiadosentreélas.

desoen/rafeacbs

Fundona a cualquiertemperatura.
Elefromagnéficamenle compatibles;
Sistema de autodiagnóstico
permanente;

Diagnóstico de fallas de todo e/
sistema.

Sistema de Diagnóstico de Fallas

Ventajas dei Sistema "Data Bus"
Disminudón de fa cantidad de cables
efécfrjcQS neoesoTOs;
31 fundonesporlíneadetransmisión
"Bus";

Unidades intdigentes y funciones

Atravésdeunmonitordeopefadonesubicado
en Ia cobim de Ia grúa, ef operadoraoompana
bdaslasinhirrKióoriesreíeraritesalageonriettía
y a (as condiciones de operadón dei equipo,
lalesayvoacgganriáxirnaadnTÍst)le,caigaadud,
hngitud, radio y ângulo de Ia p/umo, número
de Ia planilla de carga, carga de h bateria, nivel
de combusfible, preãón de aceite dei motor
diesel, entre muchas atras. En hs grúas oon
ocpaddad de carga de hasta 100toneladas,el
operador puedeponeren marcha elvEhícuh,y
controhrel mecanismo de hs estabilizadores, d
sisterriadebhqueodediferendalesyhdirecdón
de todos hs ejes por medh de hs tedas dei
monitor ubhado en h catína de Ia grúa.
La oomputadora Lkxon (Liebherr Computed
Controãnglquereaophtodaslasirilornricxjories

dei astenxi "Bus", iambiénle informa al operador
fodcslce&roresyfollasqueoajrrenenhmáiquna '
Los códigos de errores están clasrficados de
ocuercb con su causa y están desaiptos en e/
AforiualcJelristrvocioriesclelequipo. Deestaformq
éproprhoperadorestáaptoadiagncastioary, en
muchos casos, resolver h folia presentada.
Este código de folhs es también muy importante
para Ia oomunicadón entre Ia asistenda técnha
Liebherr y ei cliente, ya que con su
información es posible determinar
precisamente Ia causa de Ia falia y tomar Ias
medidas necesarias para solucionaria sin
pérdida de tiempo.
Todas Ias grúas Liebherr vienen, además,
equipadas de fábrica con un sistema de
diagnóstico de fallas a larga distancia.
Este sistema de transferenda de datos a larga
distancia funciona por radio o teléfono. 0
cliente interesado debe solamente adquirir
Ias periféricos externos, como el "Software"
y Ias sistemas fronsm/sores como aparatos]
de radio, teléfono y Módem.
A través de este sistema tarrtoeldiente como h]
propia Liebherrpuedeaoorr^Dcifíciren tiempo reai:
cucdquiergrúa trcàxjjando en cualquier lugardd
mutxkx
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Progresso gera sucesso.
Técnica superior da Liebherr.

Liebherr Brasil Ltda.
Rod. Pres. Dutra km 59, Caixa Postal 204
12500 Guaratinguetà S.P.
Tel. (012) 5324233, Fax (012) 5324366
E-mail: info@lbr.liebherr.com.br
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CUSTOS _
COSTOS

Estimativas de

custos de

equipamentos
Com informações práticas e seguras sobre

custos de uso corrente, esta tabela permite

que o usuário possa municiar-se de dados

suficientes para defender uma posição rea

lista na determinação de um pré-orçamen-

to de uma máquina ou de um grupo delas.

Não encontrando sua máquina na relação,

você poderá dirigir-se à nossa redação, soli

citando os valores dos custos. Caso o equi

pamento seja de fabricação especial, isto é,

não seja de linha, envie-nos informações so

bre o peso, potência, valor de aquisição e

capacidade para fornecermos os elementos

que permitirão o cálculo.

Esta tabela reúne as seguintes colunas:

Referência: mês de Novembro / Referencia: mes de Noviembre.

PESO: o peso aproximado do equipamen

to, em ordem de marcha em Kg.

POTÊNCIA: a potência total instalada
emHP.

CATEGORIA: número representativo do

equipamento. Pode ser a capacidade de ca

çamba, potência gerada, vazão,etc.

VIDA: a vida útil do equipamento em ho

ras.

HS ANO: o número de horas trabalhadas

estimadas por ano.

D. MEC.: disponibilidade mecânica em %.

REPOSIÇÃO: o valor do equipamento
novo em reais.

DEPRECIAÇÃO: a perda de valor do
equipamento por hora em reais.

RESID.: o valor residual em %.

JUROS: a remuneração do valor monetá

rio do equipamento por hora trabalhada em

reais.

TAXA: de juros anual em %.

M.OBRA o valor médio da mão-de-obra de

manutenção por hora trabalhada em reais.

PEÇAS: valor médio de peças de manu

tenção e material rodante por hora tra

balhada em reais.

AIAT DESG.; valor médio de consumo de

bordas cortantes, dentes, cabos de aço, etc.

por hora trabalhada em reais.

PNEUS: o valor médio de gastos com pneus

por hora trabalhada em reais.

R VIDA; a vida dos pneus em horas.

COMBUST: o valor médio gasto com com

bustível por hora trabalhada em reais.

CONS.: o consumo de combustível em li

tros/hora.

LUBRIE: o valor médio de gastos com lu

brificantes por hora trabalhada em reais.

CUSTO/H: a somatória dos valores dos cus

tos horários, em reais.

DESCRIÇÃO pESQ POTÊNCIA CATEGORIA VIDA HS ANO D. MEC. REPC

DESCRIPCIÓN PESO POTÊNCIA CATEGORIA VIDA HS ANO D. MEC. REPO^

ACABADORA DE ASFALTO / ACABADORA DE PAVIMENTO 12.300 85 3,03 M 6.600 820 85,00 240.0.j
BATE ESTACAS DÍESEL / EQUIPO PARA HINCAR PILOTES 4.900 51 2,2 TON 6.350 600 80,00 237.r-i

CAMINHÃO ABASTECEDOR / CAMIÓN TANQUE SUMINISTRO 5.400 127 6,0 M3 10.000 1.600 95,00 72.7. i

CAMINHÃO BASCULANTE / CAMIÓN VOLCADOR 4.550 127 5,00 M3 8.500 1.150 85,00 64.6.1

CAMINHÃO CARROCERIA / CAMIÓN CAJA DE MADERA 4.100 127 11 TON 11.500 1.250 87,00 61.7.;

CAMINHÃO FORA DE ESTRADA / CAMIÓN FUERA DE CARRETERA 16.000 271 25 TON 12.500 1.400 90,00 276.f ■

CAMINHÃO GUINDAUTO / CAMIÓN GRUA 4.700 127 11 TON 10.000 950 95,00 86.6.'1

CAMINHÃO PIPA / CAMIÓN TANQUE AGUA 5.400 127 6,0 M3 11.500 1.100 92,00 75.7t!

CARREG. DE RODAS 1 CARGADORA DE RUEDAS 9.400 100 1,7 M3 9.680 1.575 85,00 148.0Í

CARREG. DE RODAS / CARGADORA DE RUEDAS 15.900 170 3,0 M3 9.680 1.575 80,00 269.0.-

COMPACTADOR DE PNEUS / COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 9.800 145 27 TON 6.000 950 93,00 170.p|

COMPACTADOR VIBRATÓRIO / VIBRO COMPACTADOR 6.500 83 23 TON 7.560 850 86,00 234.f:

COMPACTADOR VIBRATÓRIO / VIBRO COMPACTADOR 10.100 126 32 TON 10.100 850 88,00 261-.- '

COMPRESSOR DE AR / COMPRESOR DE AIRE 1.800 85 250 PCM 10.000 640 88,00 45,f"

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / EXCAVADORA HIDRÁULICA 17.000 104 0,70 M3 9.125 1.225 86,00 235 •

MOTO SCRAPER / MOTO TRAILLA 27.900 270 15,0 M3 12.000 1.450 85,00 754.'

MOTONIVELADORA / MOTONIVELADORA 11.800 115 115 HP 11.385 1.530 85,00 228

MOTONIVELADORA / MOTONIVELADORA 13.900 150 150 HP 11.385 1.530 85,00 295 ■'
RETROESCAVADEIRA / RETROEXCAVADORA 5.800 73 0,64 M3 8.900 890 85,00 95.7'
TRATOR DE ESTEIRAS / TRATOR DE ORUGA 9.300 80 80 HP 9.750 1.345 82,00 ■<45..'
TRATOR DE ESTEIRAS / TRATOR DE ORUGA 14.200 140 140 HP 9.750 1.345 82,00 273/
TRATOR DE ESTEIRAS / TRATOR DE ORUGA 39.900 335 335 HP 11.470 1.560 81,00 739.^
TRATOR DE RODAS / TRATOR DE RUEDAS 4.100 118 118 HP 8.325 1.035 87,00 6S.t
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Estimativas

de castos de Ias

equipas
Con informaciones prácticas y segu
ras sobre los cestos usucles, esto tablo
le permite oi usuário conocer los dotes
necescrios para tener una posición cla
ra y realista cuando prepare el estúdio
dei presupuesto de uno máquina o de
un grupo de ellos.
Si usted no encuentro Io máquina que
le interesa en Ia relación, podrá
contactar nuestra redacción para que
Ia incluyamos.
Si el equipo fuese de fabricación es
pecial, es decir, no hace parte de Ia
línea, envíenos Ias siguientes
informaciones: peso, potência, valor de
adquisición y capacidod poro que le
suministremos los elementos que le
permitirá hocer el cálculo.

Esta tabla reúne Ias siguientes
columnas:

PESO: el peso aproximado dei equi
po, en operoción, en Kg.
POTÊNCIA: Ia potência total instalada,
en HR

CATEGORIA: número representativo
dei equipo. Puede ser Ia capacidod de
Ia caja, potência generada, caudal,etc.
VIDA: Ia vida útil en horas.

HS ANO: Ia estimativa dei número de

horas trabajadas por ano.
D. MEC.: el desempeno mecânico en
%.

REPOSICIÓN: el valor dei equipo
nuevo en real.

DESVALORIZA.: Ia perdida dei valor do
equipo con referencia a Ias horas
trabajadas, en real.
RESID.: el valor residual en %.

INTERES.: Ia rentabilidad dei valor

monetário dei equipo con referencia
a Ias horas trabajadas en real.
TASA: Ia toso de intereses anual en %.

M.OBRA: el valor promedio horário de
Ia mano de obro dei mantenimiento en

real.

PIEZAS: valor promedio de Ias piezas
de mantenimiento y material rodante
aplicado, referente a Ias horas
trabajadas en real.
MAT. DESG.: valor promedio de con
sumo horário de los bordes cortantes,
dientes, cables de acero o sea, de Ias
piezas en situación de trabajo en real.
NEUMAT.: el valor promedio horário
de gastos con neumáticos en real.
N. VIDA: Ia vida de los neumáticos en

horas.

COMBUST.: o valor promedio horário
gasto con combustible en real.
CONS.: el consumo de combustible en

litros por hora.
LUBRIC.: el valor promedio horário de
gastos con lubricantes en real.
COSTO/H:la somatória de los valo
res de Ias columnas, totalizando el

valor dei costo horário en real.

CiaçAo RESID. JUROS TAXA U. OBRA PEÇAS MAT. DESG. PNEUS P. VIDA COMBUST. CONS. LUBRIF. CUSTO/H

I.ORIZA RESID. ITERES. TASA M. OBRA PIEZAS MAT. DESG. NEUMAT. N. VIDA COMBUST. CONS. LUBRIC. CUSTO/H

.64 13,00 19,74 12,00 1,81 29,83 3,73 0,00 0,00 5,26 8,35 0,55 92,56

,68 17,80 25,94 12,00 2,41 28,27 3,53 0,00 0,00 5,21 8,26 0,34 96,38

03 15,00 3,16 12,00 0,60 5,43 0,68 0,99 1.488 4,67 5,81 0,74 22,30

!84 21,00 3,83 12,00 1,81 4,03 0,50 1,26 1.162 5,80 7,21 0,90 23,97

43 15,00 3,28 12,00 1,57 2,86 0,36 1,61 915 4,67 5,81 0,72 19,50

,90 15,00 13,20 12,00 1,20 16,70 2,09 3,87 2.917 7,92 10,90 1,23 64,11

15,00 5,99 12,00 0,61 6,60 0,83 0,56 2.625 5,80 7,21 0,90 28,50

30 17,60 4,52 12,00 0,96 4,34 0,54 1,11 1.323 6,71 8,35 1,01 24,49

,50 21,30 6,56 12,00 1,81 9,69 1,21 3,48 1.575 7,83 11,19 1,17 43,25

,58 20,60 11,91 12,00 2,41 18,17 2,27 20,69 726 13,31 21,14 2,00 91,34

,51 14,00 12,44 12,00 0,85 22,66 2,83 0,99 5.001 6,00 9,53 0,57 69,85

,70 10,50 18,37 12,00 1,69 26,01 3,25 0,00 0,00 3,44 5,06 0,42 80,88

r® 10,00 19,97 12,00 1,45 21,81 2,73 0,00 0,00 6,48 17,13 0,79 76,49

',47j. 21,70 4,49 12,00 1,45 2,02 0,25 0,11 5.001 6,52 10,34 0,65 18,96

35 17,10 13,06 12,00 1,69 19,66 2,46 0,00 0,00 7,99 12,68 3,08 69,29

?05 16,20 34,97 12,00 1,81 49,24 6,16 30,42 627 21,14 33,57 3,40 198,19

21,30 10,14 12,00 1,81 13,65 1,71 1,37 2.625 9,74 15,45 1,46 55,34

1^09 21,30 13,12 12,00 1,81 18,28 2,29 3,09 1.162 12,70 20,15 1,91 73,29

^4 13,70 7,10 12,00 1,81 7,33 0,92 0,50 2.392 4,61 6,81 0,90 32,31

r-
21,90 7,36 12,00 2,17 9,44 1,18 0,00 0,00 8,16 12,96 1,31 41,23

r-
21,90 13,86 12,00 2,17 19,70 2,46 0,00 0,00 16,24 20,16 2,61 78,91

154 16,90 32,29 12,00 2,29 51,25 6,41 0,00 0,00 30,39 48,24 4,89 181,06

1® 15,50 4,24 12,00 1,57 4,68 0,59 r  1,21 2.363 10,70 16,99 1,51 30,75
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IMPORTAÇÃO
IMPORTACIÒN

Ref. 726

NAO HA PORQUE

ERGUER BARREIRAS
Segmento de equipamentos defende abertura para
manter competitividade da indústria nacional e

colocar nos canteiros a última palavra em tecnologia
nais e gsiam empregos inter
namente..

Essa posição não é contesta
da nem mesmo por Suely
Agostinho, piesidentedode-
partamento de Máquinas
Rodoviárias, daABIMAQ-
Associação Brasileira da In
dústria de Máquinas, que re
presenta os fabricantes do
segmento de equipamentos
instalados no Brasil e que, te

oricamente, poderia ter uma
postura mais protecionista
"Anossa indústriaé de baixo
volume (cerca de 5.000 má
quinas/ano) e temos que ter
produtos mundiais, de alta
tecnologia, para competir no
mercado global; não pode
mos defender barreiras e li-
rtiitar nosso mercado ao Bra
sil e nem mesmo à América

Latina como um todo—é muito pouco".
Ela também considera altas as alíquotas de im
portação vigentes, principalmente no que diz res
peito a peças e componentes. "E um processo
tímido e equivocado em pelo menos um ponto:
ele prevê alíquotas iguais tanto para máquinas,
quanto para peças e componentes".
O problema, diz Suely Agostinho, é que, para
justificar a posição da indústria e mantê-la ali
nhada com os padrões mundiais, as peças e com
ponentes deveriam ter alíquotas significativa
mente menores, dez por cento no mínimo. "O
Brasil conta com plataformas mundiais de pro
dução e precisa buscar sempre a última palavra
em tecnologa, onde quer que ela esteja, para in
corporarem seus equipamentos".
Um exemplo bastante citado pelo importadores
é o da indústria têxtil brasileira. Quando foram
abertas as importações, o setor quase faliu pela
baixa competitividade, já que a maioria dos tea
res utilizados datavam da década de 60. Hoje,
essa mesma indústria, que soube modemizarsuas
instalações com a importação de novas equipa
mentos, está até mesmo exportando produtos

Guindastes Terex: importodnc ,
Grúas Terex: importadas a medida 1 T

" para /as obras en Ia Autopista Inmigrantes

A legislação aduaneira brasileira histori
camente sempre foi restritiva ao acesso
a produtos do mercado intemacional.

Na década de 70, em determinado momento,
mais de 2.400 produtos tiveram a sua guia de
importação suspensa E até fins da década de 80,
o Brasil chegpu a ser considerado um dos países
mais fechados do mundo - superando até mes
mo a China, que, bem ou mal, mantinha um
comércio regonal com seus vizinhos regionais.
A burocracia que envolve a importação também
pouco evoluiu. O próprio SISCOMEX (Sistema
Integrado de Comércio Exterior) ao que parece
apenas informatizou os procedimentos anterio
res. 'Antes, as guias de importação eram enviadas
pelo correio e hoje elas seguem via sistema. Essa

é a diferença básica", diz Walterlomazjr., dire
tor da Thomaz Comissária de Despachos Adua
neiros, consultoria tributária de comércio exteri-

oc

Não se pode negar, no entanto, que nos últimos
tempos houve uma maior flexibilt2ação em rela
ção às alíquotas. Em alguns casos, elas desaba
ram de patamares proibi tivos, da ordem de 50%,

para uma média de 18% (de imposto de impor
tação), 5% de IPI e 12% de ICMS (válido no
Estado de São Fhulo). E a expectativa é de uma
nova queda, a panir de 2001, conforme acordado

no Tratado de Ouro Reto, em 1994.0compro-
mrsso é de que haverá um alinhamento no pata
mar de 14% nas tarifas praticadas pelos países
integrantes do Mercosul em relação às tarifas de
importação praticadas em relação a terceiros pa
íses.

'Aindaé um patamar alto, se considerarmos que
os equipamentos para construção civil, não são
bens de consumo, mas instrumentos de produ
ção, que reduzem custos, geram empregos e no
vos impostos", dizjonny Al tstadt, diretor de Re
lações Internacionais da SOBRATEMA e da
Asserc Representações e Comércio, empresa que
representa no Brasil importantes marcas interna
cionais na área de guindastes e equipamentos
para execução de túneis e fundações. Ele lembra
também que o equipamento em si tem um valor
muito traixo no investimento total de uma obra.

O maior volume de recursos é dispendido, com a
matéria-prima e a mão-de-obra, que são nacio-
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para outros países.

\^^te^ Tomaz lembra que comércio exterior é
uma ciência em que os diversos países aprovei
tam as suas vantagens comparativas em detri
mento dos outros. O Brasil, diz ele, tem se notabi

lizado no mercado aeronáutico internacional, ape
sar das alíquotas de importação no setor serem
zero. "Isso ocorre piorque a Embraer não tem a
preocupação de febricar peças. Pelo contrário, ela
aposta nas suas vantagens comparativas em en
genharia, projeto e construção e em uma mão-de-
obra extremamente qualificada".
O imposto de impxirtação (II) não tem caráter
arrecadatório, mas seletivo - para proteger a in
dústria nacional. Nesse caso, dizem os importa
dores, não haveria necessidade em sobretaxar o

imposto de importação, mesmo porque já exis
tem outras barreiras que impedem a invasão de
produtos importados em detrimento da indús
tria nacional.

Fhra começar, há uma grande barreira natural: o
frete. O Brasil está longe dos principais centros
prrxlu toies de máquinas e equipamentos e o trans
porte marítimo, apesar do baixo custo em relação
ao avião, não opera nenhum milagre.
Um outro limitador de importações em larga es
cala é o câmbio. Simplesmente, é mais caro para
os brasileiros, principalmente depois da desralo-
rização do Real, comprar no exterior. Outro pro
blema, são as linhas de financiamento disponí
veis no Brasil (incluindo a recentemente lançada
pelo BNDES). Tanto que obter uma linha de
financiamento do fomecedor, costuma ser decisi
vo para viabilizar a importa
ção de um equipamento.
Ao dificultar o acesso a equi
pamentos de ponta, o Brasil
também estaria perdendo
competitividade em relação a
outros países. O Chile, com ta
rifas médias ao redor de 6% não

quer entrar no Mercosuljusta
mente porque as tarifas de im

portação no bloco estão muito

altas.

Ex-tarifários

A única válvula de escape para
os usuários brasileiros tem sido

os chamados ex-tarifários. Ou

seja, um regime de exceção, em
que determinadas máquinas
e equipamentos, que não são
fabricados no país, têm uma
alíquota diferenciada. Nesse caso, reduz-se tam
bém o IPI e o ICMS, porque são impostos cobra
dos em cascata. "Antes a alíquota do II nesses

Suely Agost

casos caia a zero, mas decidiu-se que ela
seria reduzida a 5%. "E um absurdo, por
que se não é produzida pela indústria na
cional e o II é um imposto seletivo e não
arrecadatório, não háporquecobiardoim
portador", diz\^MterTc)maz.
Nos últimos 5 anos, segundo ele, aTomaz
conseguiu incluir na lista de ex-tarifários
pelo menos 10 novos modelos-incluin
do manipuladores hidráulicos telescópi-
cos e guindastes sobre pneus com movi
mentação tipo carangueijo. "Nós só co
bramos os nossos honorários, se conseguir
mos a inclusão do equipamento deseja
do no regime dos ex-tarifarios, com a re
dução da alíquota. Se ele já constar na
lista, cuidamos apenas dos trâmites nor
mais".

AThomaz também estáempenhadaem
uma nova ação na área tributária em de
fesa do interesse de seus clientes. Desta

vez, o alvo é o ICMS pagp na importação
de um determinado equipamento. Aar-
gumentação básica é que, a partir da Lei
Kandir, que transformou o ICMS pagp
sobre a importação de qualquer ativo fixo para
uso próprio em créditos que depois seriam des
contados, quando da taxação da produção. "E
interessante, para a indústria, mas não para a cons
trução civil. Fbrque ela, como prestadora de servi
ço, paga o imposto na importação (de seus ativos
fixos para uso próprio) e depois não tem como
descontar; porque não paga ICMS", dizTomaz.

O seu escritório tem discutido

essa questão emjuto e conse
guiu dois julgamentos favorá
veis no Supremo Tribunal Fè-
deial. Ele alerta no entanto que

essa questão ainda não criou
jurispmdência; é preciso entrar
com recurso. Mas vale a pena.

Imagine que de uma condição
normal de tributação (18% de
n, 5%de IPI e 12%de ICMS),

se consiga importar um equi
pamento pelo regime ex-
tariíãrio pa^do-se apenas 5%
de II e 5% de IPI.

Jon

VTSÍSfp"

-  : Ci

inho, presidente
do Departamento de Máquinas

Rodoviárias da ABIAAAQ

Suely Agostinho, Presidente dei
Departamento de Máquinas

Vtaies de ABIMAQ

Admissão Temporária

Ibuca gente sabe, mas um
mecanismo para importação
de máquinas em regime tem
porário é perfeitamente le^,

desde que não se constitua em uma operação
típica de leasing. Aberto a máquinas e equipa
mentos que venham prestar .serviçxrs ou produ-

ny AItstadt, diretor de Relações Intemacionais da
SOBRATEMA

Jonny Aitstadt, Director de Relaciones Intemacionaies de
SOBRATEMA

zir outros bens, o regime de aluguel ou arrenda
mento de um equipamento também não tem
nenhuma restrição quanto ao período em que
poderá permanecer no país.
O imposto II e IPI será calculado proporcio
nalmente ao tempo de vida útil (contábil) do
equipamento determinado pela Receita Fe
deral - o mesmo calculado para cálculo de
imposto de renda, para depreciação de bens
móveis e imóveis, e o tempo em que ele

pemanecer no Brasil. E um aluguel sem opção
de compra, onde se paga o imposto proporcio
nal. O ICMS também fica suspenso durante
toda a operação. Esse equipamento arrendado
também pode se beneficiar do regime dos ex-
tarifários.

Ao final da operação, o usuário tem a opção de
devolver o bem ao exterior ou nacionalizá-lo se

beneficiando dos pagamentos já feitos. Um
exemplo demonstra que essa opção pode ser
vantajosa:

Um equipamento avaliado em US$ 1 milhão,
com tempo de vida útil contábil de 10 anos, é
locado por um período de dois anos de uso no
Brasil. Esse equipamento, que sofreria uma ta
xação de 38,77% (18% de II, 5% de IPI e 12%
de ICMS aplicados em cascata) caso fosse ad
quirido em definitivo, no regime de admissão
temporária sofreria uma taxação máxima de
4,64%equivalente a US$ 46.400 nos dois anos
em que estiver trabalhando por aqui. Conside
rando-se 3,6% de I.l. 18%/10 (anos) x2 (anos)
e 1% de IPI — 5%/10 (anos) x 2 (anos).

Outubro 2000 / Novembro 2000 • 41



IMPOSTOS E TAXAS

Quando se faz uma importação no Brasil,
são pagos três impostos na
nacionalização dos produtos:

l.l. - imposto de Importação ^ Âmbito fèdiMI varia de#

jl valor aduaneiro; quase sempté íâéi
, Jj,paia mercadorias do Méitco^v . f

I.P.I - Imposto sobre Produto^ Riiibilo lederal; vária dte Ô
industrializados valor aduaneiro I.I.; para algumas

i l mercadorias, sob condições especiais,

ÍCMS - Imposto sobre Âmbito estadual, quase sempre 18%,

Circulação de Mercadorias e do valor aduaneiro + 1.1. + IPi;

Serviços produtos de cesta básica, redução para

7%; produtos considerados supérfluos,

elevação para 25%. j

Um roteiro completo para auxiliar os interessados na área,

orientando o futuro importador nas etapas básicas a serem

executadas está disponível no site da SOBRATEMA

(sobratema.org.br). Lá também há um pequeno glossário

ao final do roteiro para auxiliar na compreensão do texto,

bem como, uma simulação de importação de aparelhos

de ar condicionados dos EUA.

Além destes três impostos,
ocorrem diversas outras

despesas menores, tais como:

a. AFRMM (Adicional

de Frete para

Renovação da Marinha

Mercante)

b. SDA (Sindicato dos

Despachantes

Aduaneiros)

c. Armazenagens

Portuária,

Aeroportuárias,

Alfandegada e Geral

d. Capatazia portuária

e. Capatazia

aeroportuária

f. Despachantes

g. Fretes internos

h. Seguro variável

i. Desova e

Movimentação de

Containers e

Mercadorias

j. Taxa de utilização do

SISCOMEX

k. Outros

25% do valor do frete

internacional marítimo.

Suspenso para

importações do

Merco sul.

Variável, normalmente

de US$ 140,00 a

US$280,00.

Conforme portos,

aeroportos e armazéns

Conforme porto.

Conforme peso da

carga.

Conforme contrato entre interessados.

Conforme contrato com

transportador.

Somente quando

contratado.

Variável conforme

local de desembaraço e

armazenamento da

carga.

Verificar valores na

época da confecção da

DL

Variáveis.



NO HAY MBCBSêDAO OB POMBR

BARRBRAS
El se€tor de equipas defíende Ia apertara para

garantíxar Ia rompetíilvidad de Ia indusiria
y Ia iernología más novedosa en Ias abradores

Históricamente, Ia legislación
de aduanas de Brasil siempre
ha restringido el acceso al país de

productos dei mercado internacional. En Ia
década de Ias 70, en un determinado
momento, más de 2.400 productos tuvieron
su licencia de importación suspendida. En
consecuencia, hasta fines de Ia década de
Ias 80, Brasil llegó a ser considerado uno de
los países más cerrados dei mundo -
superando incluso a China, que, a pesar de
tõdo, mantenía un intercâmbio comercial
regional con sus vecinos.
La complicada burocracia inherente a los
procesos de importación tampoco ha
cambiado mucho. El proprio SISCOMEX
(Sistema Integrado de Comercio Exterior), a
Io que parece, apenas ha informatizado los
mismos procedimientos antiguos. "Antes, los
formulários de importación eran remifidos por
correó y ahora son enviados por el sistema.
Esta es Ia diferencia básica", dice Walter
Tomaz Jr., director de Thomaz Comissária de
Despachos Aduaneiros, empresa de
consultoria tributaria de comercio exterior.
No se puede negar, s/n embargo, que en
los últimos tiempos los aranceles se han
flexibilizado un poco. En algunos casos,
cayeron de niveles prohibitivos, dei orden
dei 50%, para un promedio dei 18% dei
impuesto a Ias importaciones, dei 5% dei IPI
(impuesto al producfo industrializado) y dei
12% dei ICMS (impuesto a Ia circulación de
mercaderías y servidos), siendo este último
valor válido sólo para el Estado de San Pablo.
Además, Ia expectativa es que los aranceles
tengan una nueva rebaja, a partir de 2001,
en conformidad con Io acordado en el

Protocolo de Ouro Preto, en 1994. El
compromiso es que todos los países que son
parte dei Mercosur fijen un arancel externo
común, en forma pareja, a un nivel dei 14%
a todas Ias importaciones de terceros países.
"Continúa siendo un nivel alto, si tenemos
en cuenta que Ias máquinas y equipas para
Ia construcción civil no son bienes de

1

Equipamentos nacionais com padrão mundial
Máquinas brasilenas de eslándar mundial

consumo, sino instrumentos de producción,
que reducen los costosygeneran empleos y
nuevos impuestos", afirma Jonny AItstadt,
Director de Relaciones Internacionales de

SOBRATEMA y de Asserc Representações e
Comércio, empresa que representa en Brasil
importantes marcas intemadonales dei área
de grúas y equipas para Ia ejecución de
túneles y cimientos. AItstadt también hace
notar que Ia máquina en sí tiene un valor
muy bajo, en relación con Ia inversión total
de una obra. El montante más alto de
recursos es aplicado en matena prima y mano
de obra, que son nacionales y crean puestos
de trabajo en el país.
Esta posición es apoyada incluso por Suely
Agostinho, Presidente dei Departamento de
Máquinas Violes, de ABIMAQ -Asociación
Brasilena de Ia Industria de Máquinas-, que
representa a los fabricantes dei sedar de
máquinas instalados en Brasil y que,
teóricamente, podría mantener una postura

más proteccionista. "Nuestra industria es de
bajo volumen de producción,
aproximadamente 5.000 máquinas/ano, y
el país necesita disponer de produdos
mundiales, de alta tecnologia, para competir
en el mercado global; no podemos defender
barreras y limitar nuestro mercado a Brasil y
ni siquiera a toda América Latina -es muy
poca."
Ella también considera altos los aranceles a

Ias importaciones vigentes, principalmente
en Io que se refiere a repuestos y
componentes. "El proceso es tímido y está
equivocado en por Io menos un punto: Ia
previsión de aranceles iguales tanto para
máquinas como para repuestos y
componentes."
El problema, opina Suely Agostinho, es que,
para justificar Ia posición de Ia industria y
mantenerla alineada con los estándares
mundiales, los aranceles aplicados a los
repuestos y componentes deberían ser
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significativamente menores, dei diez por
dento- como máximo. "Brasil cuenta con

plataformas mundiales de producción y
necesita buscar continuamente Ia última
palabra en tecnologia, donde sea que esté,
para incorporaria a Ias equipas que fabrica."
Un ejemplo bastante senalado por /os
importadores es el caso de Ia industria têxtil
brasilena. Cuando se liberalizaron Ias
importaciones, el sector casi fue a Ia quiebra
por causa de su baja competitividad, ya que
Ia mayor parte de Ias telares utilizados eran
de Ia década de /os 60. En Ia actualidad,
esa misma industria, que supo modernizar
sus instalaciones con Ia importación de
máquinas nuevas, está hasta exportando
productos a diversos países.
Walter Tomaz dice que hay que tener
presente que el comercio exterior es un área
en Ia que cada país aprovecha sus ventajas
comparativas en detrimento de /os otros.
Brasil, afirma, se destaca en el mercado
aeronáutico internacional, a pesar de que
Ias aranceles a Ias importaciones dei sector
son nulos. "Esto sucede porque Embraer no
se preocupa con Ia fabricación de repuestos
/componentes. Porei contrario. Ia empresa
ace valer sus Ventajas comparativas en

'ngen/ena proyectoyconstrucdón yen unamano de obra extremadamente cualificada."
'"iPi^esfo o Ia importacián (II) no tiene

caracter recaudatorio, sino selectivo -para
proteger a Ia industria nacional. Ya que es
asi, argurnentan /os importadores, no hay
necesidad de aumentar Ias aranceles a Ias
importaciones, porque ya existen atras
barreras que impiden Ia invasión de productos
importados que perjudican a Ia industria
brasilenas.
En primar lugar, existe una gran barrera
natural: el flete. Brasil está muy lejos de /os
principales centros productores de máquinas
y equipas y el transporte marítimo, a pesar
de su bajo costa en relación con el aéreo,
no consigue hacer milagros.
Otro factor limitativo de Ias importaciones
a gran escala es el cambio. Simplemente,
a /os brasilenas les resulta más caro,
especialmente después de Ia desvaluacián
dei Real, comprar en el exterior. Otra causa
restrictiva, son Ias líneas de financiamiento
disponibles en Brasil, incluso Ia que ha
lanzado recientemente el BNDES (Banco
Nacional de Desarrollo). Tanto es así, que
conseguir una línea de crédito dei proveedor
suele ser decisivo para viabilizar Ia
importación de una máquina.
Al dificultar Ia entrada de máquinas y

equipas de punta. Brasil también disminuye
su competitividad en relación a otros países.
Chile, cuyos aranceles giran, en promedio,
airededor dei 6% se rehusa a entrar al

Mercosur justamente porque /os aranceles
a Ias importaciones dei mercado común
están muy altos.

Extratarifarios

La única válvula de escape que encuentran
/os usuários brasilenas son /os productos
llamados extratarifarios, sujetos a un régimen
de excepción, en el que determinadas
máquinas y equipas, que no se fabrican en
el país, tienen un arancel diferenciado. En
este caso, también el IPI y el ICMS son más
bajos, porque son impuestos cobrados en
cascada. "Antes, en estos casos, elimpuesto
a Ias importaciones caía a cera, pero se ha
decidido fijar el arancel en el 5%. "Es
absurdo, porque si no son producidos por
Ia industria nacional y el II es un impuesto
selectivo y no recaudatorio, no hay por qué
cobrárselo al importador", opina Walter
Tomaz.

A Io largo de /os últimos 5 anos, dice Tomaz,
su empresa ha logrado incluir en Ia lista de
productos extratarifarios por Io menos 7 O
nuevos modelos, entre ellos manipuladores
hidráulicos telescápicos y grúas sobre
neumáticos con giro en cangrejo. "Só/o
cobramos nuestros honorários si

conseguimos que se incluya Ia máquina
deseada en el régimen de /os productos
extratarifarios, con Ia consiguiente rebaja
dei arancel. Si hiciera parte de Ia lista, nos
hacemos cargo apenas de /os trâmites
normales."

La empresa Thomaz también está
empenada en una nueva acción en el área
tributaria en defensa de /os intereses de sus
clientes. En este caso. Ia mira es el ICMS
pagado al importar un determinado equipo.
El argumento básico es que, a partir de Ia
promulgación de Ia Lei Kandir, que
transformo el ICMS pagado sobre Ia
importacián de cualquier activo fijo para uso
proprio en créditos a ser descontados
posteriormente, en el momento de Ia
tributación de Ia producción. "Es vantajoso
para Ia industria pero no Io es para Ia
construcción civil. Porque ésta, como
prestadora de servidos, paga el impuesto
en el momento de Ia importación de sus
activos fijos para uso proprio y más tarde
no tiene cómo descontados, porque no
paga ICMS", afirma Tomaz.

Su Estúdio ha sometido esta cuestión a juido
y ha logrado ya dos sentencias favorables
dei Supremo Tribunal Federal. Hace notar
que, sin embargo, esta cuestión todavia no
ha sentado jurisprudência de modo que es
necesario presentar recurso. Vale Ia pena:
se consigue importar un equipo por el
régimen extratarifario pagando apenas un
5% de II y un 5% de IPI, cuando en
condiciones normales de tributación pagaria
un 18% de II, un 5% de IPI y un 12% de
ICMIS.

Importación Temporal

Poca gente sabe que hay un mecanismo para
importación de máquinas en régimen
temporal perfectamente legal en Brasil, desde
que no se constituya en una operación típica
de leasing. Abierto a máquinas y equipas
que vengan a prestar servidos o produar
otros bienes, el régimen de alquiler a
arrendamiento de un equipo tompocotiene
ninguna reStricción respecfo al período en
que puede permanecer en Brasil.
Los impuestos a Ia importación H e IPI son
calculados proporcionalmente al tiempo e
vida útil contable dei equipo -determina o
por Ia Dirección Impositiva brasilena, e
mismo usado para el cálculo dei impue o
a Ias rentas, para computar Ia depredacion
de bines muebles e inmuebles— y oi tiempo
de permanência en Brasil. Se trata e un
arrendamiento sin opción a compra, y se
paga el impuesto proporcionalmen e.
Además, el ICMS queda suspendido
durante toda Ia operación. La máquina o
equipo arrendado puede benefidarse
simultáneamente dei régimen de produdos
extratarifarios.

Al término de Ia operación, el usuário tiens
Ia opción a devolver el bien al exterior o
nacionalizaria descontando los montas yd
abonados. Un ejemplo demuestra que esto
opción puede ser ventajosa:
Una máquina evaluada en US$ 1 milión, con
tiempo de vida contable de 10 anos, eS
arrendada por un período de dos anos pod
uso en Brasil. A esta máquina, que tendríd
una tributación dei 38,77% (18% de II, 5''
de IPI y 12% de ICMS aplicados en cascada)
si fuese adquirida en definitivo, en el régimen
de admisión temporal le corresponde un
gravamen máximo dei4,64%equivalenteO
US$ 46.400 durante los dos anos que esto
trabajando en el país. El cálculo es simple-
3,6% de 11= 18%/10 (anos) x 2 (anos) más.
1 % de IPI = 5%/10 (anos) x 2 (anos).
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IMPU ESTOS Y TASAS

En Brasil, cuando se importa un producto,

se pagan tres impuestos para

nacionalizarlo.
I XjliíMidu ~

T.T. - Tmpuesto a làs

ímportaciones
ralor aduanero; por Io general. Ias

iíêrçaderias deí Mércosur están exentas

Í.P.I - IrnpueátpsS?^^
Productos Industrializados

ÍCMS - Impuesto a ia

Circulación de Mercaderías

y Servicios

federal; varia dei O al 40%, dei

{[ valor aduanero + I.I.; para algunas
i/hwjjiMercaderias, en condiciones especiales

haber exención.

.li.,, r ^
j - •

|, Âmbito estadual, casi siempre el 18%
i; dei valor aduanero + 1.1. + IPl; para

productos de canasta familiar, se

reduce al 7%; para productos

considerados supertluos, aumenta

para el 25%.

Los interesados en esta área tienen a su disposición,

en el sitio de SOBRATEMA (sobratema.org.br), una guia

completa para auxiliarlos, con todas Ias orientaciones para

hacer Ias diligencias de los trâmites básicos. Este sitio

también cuenta con un pequeno glosario, al final de Ia guia,

para ayudar a comprender el texto y, además, un modelo que

simula una operación de importación de aparatos de aire a

condicionado de los EE.UU.

Además de estos tres impuestos,

existen diversos otros gastos

menores, tales como:

a. AFRMM (Adicional

de Flete para

Renovación de Ia

Marina Mercante)

b. SDA (Sindicato de

los Agentes de

Aduanas)

c. Almacenamiento

Portuário,

Aeroportuário, Aduana

y General

d. Tasa portuária

e. Tasa aeroportuária

f. Agentes de aduana

g. Fletes internos

h. Seguros variables

i. Desembarque y

Traslados de

Contenedores y

Mercaderías

j. Tasa de utilización

de SISCOMEX

k. Otros

25% dei valor dei flete

internacional marítimo.

Suspendido para

Ímportaciones dei

Mercosur.

Variable, normalmente

de US$ 140,00 a

US$ 280,00.

Conforme puertos,

aeropuertos y

almacenes.

Conforme puerto.

Conforme peso

de Ia carga.

Conforme contrato entre interesados. |

Conforme contrato con

traríportador.

Solamente cuando

contratados.

Variable conforme lugar |

de desembarque y

almacenamiento de

Ia carga.

Verificar valores en el

momento de Ia Dl.

Variables



MERCADO

MERCADO Ref. 127

Aprovada fusão da
Case com a New Holiand
A nova companhia - CNH - reúne no Brasil 4 fábricas, com

faturamento conjunto de R$ 756 milhões.
Marcas serão mantidas.

A presença de suas marcas em 160 países e
o suporte de uma rede de mais de 10 mil

distribuidores, transformou a fusão mun
dial entre a Case e a New Holiand, em um longo
processo que, iniciado em maio do ano passado
com a oferta pública de USS 4,6 bi do grupo Fiat
pelas ações da Case Corpoiation na Bolsade Nova
Iorque, seria concluído apenas 17 meses de
pois com sua aprovação no Brasil, em 20 de
setembro último, pelo Conselho Administra
tivo de Defesa Econômica (CADE) , cerca de
um ano após o aval dos órgãos reguladores dos
Estados Unidos e da Comunidade Européia.
As características da nova holding- CNH - por
SI só bastariam paiajustificar essa demora: a ope
ração conjunta das duas empresas, sob o controle
da Fiat Spa, significou nada menos que um
faturamento de USS 11 bi em 1999,49% dele
na América do Norte, 36% na Europa, 9% no
resto do mundo e 6% só na América Latina,
onde detém 26% do mercado de tratores, 43%
do de colheitadeiras e 32% do de máquinas
para construção.

No Brasil, fabricante exclusivo de al

guns equipamentos que abastecem
o mercado mundial, são 4 fábricas

que juntas tiveram um resultado de
RS 756 milhões.
A esses números somam-se,
ainda, as operações de servi
ços financeiros que as em
presas desen

volveram nos

últimos anos e

que incluem,

entre outros

produtos, li

nhas de finan

ciamento para aquisição de máquinas, linhas
múltiplas de seguros, programas para crédito
rotativo e serviços de leasing. Essas operações, a
cargo da Case Credit, New Holiand Credit,
New Holiand Finance, Banco New Holiand e
Soris Financial, agora abrigados na CNH Ca
pital Corporation, representam uma carteira
global de US$ 10 bi.

Estratégias Múltiplas

Adiversidade de marcas, equipamentos e redes
de distribuição, por seu lado, são não só comuns
às duas empresas da holding, como também com-
plementares. Na América do Norte, os tratores
Case, de maior potência, têm gande penetração
entre produtores de grãos, enquanto os tratores
menores da New Holiand lideram o setor de

agropecuária tradicional. Na Europa, a liderança

tores das marcas New Holiand, Case IH e Steyr
e das colheitadeiras New Holand, Case IH e
Bizon, a CNH dispõe de linhas para feno e ferra
gem, pulverizadores e agricultura de precisão.
No mercado da construção civil, a Case tem a
liderança na América do Norte e está aumentan
do sua participação na construção piesada, en
quanto a New Holand lidera na Europa e Améri
ca Latina, com as marcas FiatAllis, Fiat-Hitachi
e O&K e acaba de lançar uma linha completa

WASTF
EíaHAÚO?

■■ '^GSdÕ

Case e FiatAllis, agora juntas na CNH

é da New Holiand, que tem ainda presença forte
naAfinca, Oriente Médio, Japão e sudeste da Ásia
e está se consolidando na índia e China e a Case
tem participações importantes na Europa Ori
ental e na anti^ União Soviética. Além dos tra-

desses equipa

mentos na

América do

Norte. Ocu

pando o tercei
ro lugar no

ranking mundial desse setor, a CNH fabrica
retroescavadeiras, escavadeiras, "skid steers",
pás carregadeiras sobre rodas e esteiras, moto-
niveladoras, tratores de esteira, carregadeiras
telescópicas e empilhadeiras.
Esse contexto e, principalmente, a fidelidade à
marca que é umacaractenstica forte da indústria
de equipamentos, fez com cjue a CNH optasse
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por uma estratégia também múltipla de marcas
e distribuição, apostando na manutenção de or
ganizações comerciais, de vendas e em redes de
distribuição que atendam a marcas específicas.
E não se trata de nenhum "marketing de transi

ção",já que a CNH pretende não apenas manter
como continuar acentuando as diferenças entre

as marcas para atender, eada vez mais, neeessi-
dades particularizadas de seus clientes, desde
a aparência do produto, seu uso e desempenho

Entrevista com

Valentino Rizzioli

Wentino Rizzioli, é um italiano radicado no

Brasil que ingressou no grupo Fiat em 1961
aos 20 anos de idade. Foi diretor superinten
dente da New Holland Latino Amerieana de

Curitiba (PR) e da Fiat Allis Latino America
na, de Belo Horizonte (MG). Em 1991, assu
miu a vice-presidência da holding New
Holland, como responsável pela atividades na
América Latina e neste ano foi nomeado vice-

presidente da CNH para a América Latina.
Na entrevista abaixo, ele fala dos planos da
nova companhia e da importância do Brasil
como pólo exportador.

M&T Quais as vantagens dessa fusão
para o usuário de equipamentos.^
Rizzioli: Em pouco tempo, todos os produ
tos fabricados no Brasil serão feitos em plata-
fomnas globais. Os nossos clientes poderão con
tar com produtos mundiais, com uma base

tecnológica única. O pessoal de campo tam
bém irá ser treinado em um sistema global, o
mesmo que é oferecido nos EUAe na Europa.
Além disso, implantaremos em São Páulo, um
sistema de distribuição único para atender o
Brasil inteiro.

M&T As marcas Case e FiatAllis per
manecem.?

Rizzioli: É claro. Iremos reduzir custos com

desenvolvimento, já que muitas linhas de
equipamentos serão desenvolvidas em plata
formas comuns, pelos mesmos engenheiros,
projetistas e fornecedores. Mas a partir daí, os
equipamentos manterão as suas diferencia
ções, mesmo porque existe toda fidelidade às
marcas e em muitos casos o perfil dos cliente
é diferente.

M&T E quanto às fábricas... É verda
de que a fábrica da Case em Sorocaba
(SP) será desativada.?
Rizzioli: Sim, dentro de um ano iremos con
centrar a produção de equipamentos agrícolas
em Curitiba e a linha de construção em Con-

até o serviço e assistência de pós-venda:

Plataforma Global

Ao mesmo tempo em que mantém essa dife
renciação, a CNH, baseada em sua experiên
cia no setor automotivo com os modelos Hat

Bravae Alfa 145, está investindo em um siste

ma de produção que garanta o uso de platafor
mas e componentes comuns. Em outras pala-

tagem. Em contrapartida, iremos investir na
unidade em Hracicaba para aumentar a pro

dução colhetadeiras e plantadeiras especiais,
e iremos implantar um único centro de distri
buição na região de Campinas.
M&T: Há algum plano para reapro-
veitamento para os cerca de 500 fun
cionários da fábrica em Sorocaba.? Quais
os investimentos previstos.?
Rizzioli: Na medida do possível, iremos
remanejar o pessoal técnico para outras unida
des, onde estaremos investindo cerca de IJS$
100 milhões, dos quais US$12 para a implan
tação do Centro de Distribuição, com 40 mil
m2 já a partir do primeiro semestre de 2.001,
US$ 10 milhões em Piracicaba e o restante

em Curitiba e Contagem.
M&T: Com a fusão, não haverá uma

tendência de se racionalizar o número

de modelos disponíveis e de juntar o
melhor das marcas em cada uma das

linhas de equipamentos.?
Rizzioli: Não. O cliente FiatAllis é diferente

do cliente Case. Há muita fidelidade às mar

cas e queremos aumentar a participação de
ambas no mercado. Tanto que já estamos pre
parando o lançamento de novos modelos Case,
como motoniveladoras, que hoje não são
fabricadas no Brasil.

M&T: Mas a FiatAllis já fabrica moto
niveladoras no Brasil. Inclusive é uma

das fornecedoras mundiais do grupo. A
CNH vai competir com ela mesma.?
Rizzioli: São duas marcas diferentes. Que

vença a melhor opção para o cliente.
M&T: E quanto às escavadeiras.? Não
há possibilidade de se chegar nesse caso
a um equipamento híbrido, reunindo
ambas as marcas e ainda a O&K, que
ainda está engatinhando no Brasil.
Rizzioli: É uma possibilidade em estudos.
M&T Qual a importância do Brasil
dentro do grupo Fiat:
Rizzioli O Brasil é o mais importante mercado
fora da Itália, respondendo por 10% do
faturamento mundial do Grupo Fat. Agora, o
Brasil tem que se tornar um pólo de produção

vias, a adoção de projetos e conceitos centrais
de engenharia comuns criará condições para a
fabricação dos equipamentos em plataformas
que irão compartilhar um certo nível de peças
e componentes comuns. Adiferenciação entre
um e outro fica por conta das especificações
que constarão dos projetos finais e que adapta
rá cada um deles às expectativas da marca para
o atendimento das necessidades dos diversos

segmentos de clientes.

mundial para produzir em termos competiti
vos. Nos últimos três anos, o volume de expor
tações atingiu USS 3,7 bilhões, um dos maio
res dentre os exportadores de produtos manu
faturados. No seu segmento, a CNH deve ser
um dos atores do desenvolvimento futuro do

país.
M&T Quais os projetos em andamen
to, tendo como base os recursos dispo
níveis via internet.?

Rizzioli: Estamos montando um centro de

atendimento mundial, uma central de dados

que os nossos clientes poderão acessar pelo PC
ou Laptop para saber quando trocar o óleo ou
resolver qualquer o problema em seu equipa
mento.

M&T O segmento de rental está em
franca expansão no mercado e grande
parte dos fabricantes já estão atuando
diretamente nesse mercado. A CNH
tem planos nessa área.
Rizzioli: Sim. Nós também deveremos ofe

recer essa altemativa aos nossos clientes. Mas
será um sistema diferenciado, com vantagens
sobre os que estão sendo disponibilizados atu
almente.

M&T Com a Case, qual o posiciona
mento mundial do segmento de equi
pamentos do Grupo Fiat.?
Rizzioli: A CNH representa a terceiro maior
força em equipamentos de construção (atrás
apenas de Caterpillare Komatsu) e nasce líder
mundial absoluta na área agrícola.
M&T Quais as perspectivas de vendas
para a nova companhia formada pela
união da FiatAllis e a Case.?

Idzzioli: Estamos trabalhando com uma pers
pectiva de crescimento de 15% em 2.000 so
bre o faturamento atual de RS756 milhões e

de mais 10%, a partir de 2.001
M&T: Qual a expectativa na CNH em
relação à M&T Expo 2001?
Rizzioli: A melhor possível, mesmo por
que será na feira da SOBRATEMA que ire
mos lançar os novos equipamentos desen
volvidos em nossas plataformas comuns de
desenvolvimento.
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Aprobada Êa tusión de
Case y New HoÊÊand

La nueva companía ~CNH- reúne en Brasil 4 fábricas^
que en con/unio faciuran B$ 756miUones» Se

mantendrán ias diferentes marcas»

Por causa de Ia presencia de sus marcas
en 7 60 países y ei respaldo que brinda
una red de más de 10 mil distribuidores.
Ia fusión mundial entre Ias empresas
Case y New Holiand, se
transformó en un largo
proceso. El mis mo
comenzó en mayo dei
ano posado con Ia oferta
pública de US$ 4.600
millones dei grupo Fiat
por Ias acciones de Case
Corporation en Ia Bolsa
de Nueva Yorfc, y
concluyó 17 meses
después, ei 20 de
septiembre próximo
posado, al ser aprobado
en Brasil por el Consejo
Administrativo de
Defensa Econômica
(CADE), cerca de un ano
después dei aval
otorgado por /os órganos
reguladores de Estados
Unidos y de Ia
Comunidad Europea.
Las características dei

nuevo holding -CNH-
por sí mismas ya serían
suficiente para justificar
esa demora: Ia operación
conjunta de las dos
empresas, bajo el contrai
de Fiat Spa, significó
nada menos que una
facturación de US$
11.000 millones en 1999,
de íos cuales el 49% en
América dei Norte, el
36% en Europa, el 6% en
América Latina y el 9%
en el resto dei mundo.
Fn Latinoamérica,
domina el 26% dei

í.#

Valen

mercado de tractores, el 43% dei de
cosechadoras y el 32% dei de máquinas
para Ia construcción.
En Brasil, donde se producen con

exclusividad algunos de los equipas que
abastecen el mercado mundial, las cuatro
fábricas juntas obtuvieron un resultado
de R$ 756 millones.

A esta cifra se suman,
además, las operaciones
de servidos financieros
que las empresas han
desarrollados durante estos

últimos anos y que

incluyen, para citar algunos
productos, líneas de
financiación para Ia
adquisición de máquinas,
líneas múltiples de seguros,
programas de crédito
rotatorio y servidos de
arrendamiento. Todas estas
operaciones, a cargo de
Case Credit, New Ffolland
Credit, New Flolland
Finance, Banco New
Flolland y Soris Financial,
ahora haciendo parte de
CNFi Capital Corporation,
representan una cartera
global de US$ 10.000
millones.

tino RizziolI, vice-presidente da CNH para a América Latina

Estratégias Múltiples

Las diferentes marcas,

máquinas y redes de
distribudán, no solamente

son comunes a Ias dos
empresas dei holding, sino
que también son
complementarias. En
América dei Norte, los
tractores Case, más

potentes, son muy

populares entre lo$
productores de granas,
mientras que los tractores
menos potentes de New
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Holiand lideran el secfor agropecuário
tradicional. En Europa, el liderazgo es
de New Holiand, que además tiene una
fuerte presencia en África, Media
Oriente, Japón y sudeste de Asia y está
consolidándose también en Ia índia y
China. Por su parte Case tiene una
importante participación en el mercado
de Europa Oriental y en Ias países que
formaban Ia Unión Soviética. Además de
/os tractores de Ias marcas New Holiand,
Case IH y Steyr y de Ias cosechadoras
New Holand, Case IH y Bizon, CNH
dispone de líneas para heno y forraje,
pulverización y agricultura de precisión.
En el mercado de Ia construcción civil.
Case es líder en América dei Norte y está
aumentando su participación en el sector
de Ia construcción pesada, mientras que
New Holand lidera en Europa y
Latinoamérica, con Ias marcas FiatAIlis,
Fiat-Hitachi y O&K y acaba de lanzar una
línea completa de estos equipos en

América dei Norte. Ocupando el tercer
lugar en el ranking mundial de este
sector, CNH fabrica retroexcavadoras,

excavadoras, cargadores de dirección
deslizante, palas cargadoras sobre
ruedas y orugas, motoniveladoras,
tractores de orugas, cargadoras
telescópicas y apiladoras.
Este panorama y, principalmente. Ia
fidelidad a Ia marca, que es una
característica fuerte en Ia industria de

equipos, ha hecho con que CNH opte
por una estratégia múltiple para sus
marcas y distribución, manteniendo Ias
organizaciones comerciales y cie venta y
Ias redes de distribución que atienden sus
diferentes marcas específicas. No se trata
de ningún "marketing de transición", ya
que CNH pretende continuar haciendo
hincapié en Ias diferencias entre sus
marcas para atender, cada vez más, a
Ias necesidades específicas de sus clientes
—que van desde Ia apariencia dei

producto, su uso y desempeno hasta el
servido y asistencia posventa.

Plataforma Global

Al mismo tiempo en que mantiene esta
diferenciación, CNH, basándose en su

gran experiência en el sector automotriz
con los modelos Fiat Brava y Alfa 145,
está invirtiendo en un sistema de
producción que garantice el uso de
plataformas y componentes comunes. En
otras palabras, al adoptar proyectos y
conceptos centrales de ingeniería en
común creará condiciones para fabricar
los equipos en plataformas que
compartirán un cierto número de piezas
y componentes. Las diferencias entre uno
y otro se especificarán en los proyectos
finales, que adaptarán cada uno de ellos
a las característica de Ia marca y a atender
a las necesidades de los diversos tipos de
clientes.

Entrevista con

Valentino RizzioU

Valentino Rizzioli, italiano radicado en
Brasil, ingresó en el grupo Fiat en 1961
con 20 anos de edad. Fue director

superintendente de New Holiand Latino
Americana de Curitiba (Paraná) y de Fiat
AIlis Latino Americana, de Belo Horizonte
(Minas Gerais). En 1991, asumió Ia
vicepresidencia dei holding New Holiand,
como responsable de las actividades en

América Latina, y este ano ha sido
nombrado vicepresidente de CNH para
América Latina. En esta entrevista, habla
de los planes de Ia nueva companía y de
Ia importância de Brasil como polo
exportador.

M&T: éCuáles son las ventajas de
esta fusión para el usuário de
equipos?
Rizzioli: En poco tiempo, todos los
productos fabricados en Brasil serán
hechos en plataformas globales. Nuestros
clientes podrán contar con productos
mundiales, con una base tecnológica
única. El personal de campo también será
entrenado en un sistema global, el mismo
que se ofrece en los EE.UU y en Europa.
Además, implantaremos en San Pablo, un
sistema de distribución único para atender

a todo Brasil.

M&T: éPermanecerán las marcas

Case y FiatAIlis?
Rizzioli: Por supuesto. Reduciremos los
costos con desarrollo ya que muchas líneas
de equipos saidrán de plataformas
comunes, disenadas por los mismos
Ingenieros, proyectistas y proveedores.
Pero, a partir de ese momento, los
equipos mantendrán sus particularidades,
ya que existe todo un sentimiento de
fidelidad hacia una marca y, además, en
muchos casos, el perfil dei cliente es
diferente.

M&T: éCuál es Ia importância de
Brasil dentro dei grupo Fiat?
Rizzioli: Brasil es el mercado más
importante fuera de Italia y responde por
el 10% de Ia facturación mundial dei
Grupo Fiat y, más adelante, Brasil debe
convertirse en un polo de suministro
mundial, para producir de forma
competitiva. Durante los últimos tres
anos, las exportaciones alcanzaron Ia cifra
de LIS$ 3.700 millones, una de las
mayores entre las exportaciones de
productos manufacturados. En su
segmento, CNH se convertirá en uno de
los actores dei desarrollo brasileno.
M&T: éCuáles son los proyectos en
marcha, con base en los recursos
disponibles a través de Internet?
Rizzioli. Estamos montando un centro

de atención mundial, una central de datas
que nuestros clientes podrán acceder
desde un PC o Laptop para saber cuándo
cambiar el aceite o resolver cualquier
problema de su equipo.
M&T: El sector de arrendamiento
está en franca expansión en el
mercado y Qran parte de los
fabricantes ya está actuando
directamente en este mercado.
éCNH tiene planos en esta área?
Rizzioli: Sí. Nosotros también deberemos
ofrecer esta alternativa a nuestro clientes.
Pero será un sistema diferenciado, con
más ventajas con respecto a los que están
disponibles en este momento.
M&T: éJunto con Case, cuál es Ia
posición, en el orden mundial, dei
sector de equipos dei Grupo Fiat?
Rizzioli: CNH representa Ia tercera
mayor fuerza en equipos para Ia
construcción -atrás apenas de Caterpiliar
y Komatsu- y nace como líder mundial
absoluto en el área agrícola.
M&T: éCuáles son las perspectivas
de ventas de Ia nueva companía
formada por Ia unión de FiatAIlis y
Case?

Rizzioli Estamos trabajando con una
perspectiva de crecimiento dei orden dei
15% para 2000 de Ia facturación actual
de R$ 756 millones y de otros 10°h, a partir
de 2001.
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LUBRIFICANTES

LUBRICANTES
Rei. 128

O OLEO DA KOMATSU
Chega ao mercado, produto desenvolvido em parceria
com a Sheii especialmente para os equipamentos da
marca.

AKBI (Komatsu Brasil International)
reuniu, no início de outubro, nas suas
instalações em São Paulo, capital,

toda a sua rede de catorze distribuidores para
apresentação de uma linha exclusiva de lu
brificantes com a marca Komatsu. Plena
mente compatíveis com as últimas
tecnologias incorporadas aos equipamentos
da marca, os lubrificantes foram desenvolvi
dos em parceria com a Shell, através de um
programa denominado "Dual Brand".
Estão disponíveis os seguintes produtos ho
mologados com a marca Komatsu: o óleo
monoviscoso para sistemas hidráuli
cos, especificação API CF/CD; o óleo
multiviscoso 15W-40, para motores Die-
sel, com especificações API CG-4 e CF-
4, AC^ E 2/96 - além de toda a linha de
^eos lubrificantes e graxas da Shell.
Iodos os distribuidores Komatsu estão

distribuindo com exclusividade essa nova

geração de lubrificantes, além de suporte es
pecífico ao produto, através do Programa
Check-UP, que também passou a ser
disponibilizado com a parceria O
estabelecida entre a

Komatsu e a Shell.

Equipamentos Komatsu agora contam com lubrificantes da

et ACEire komatsu
LIega ai mertado un produ€to desarroUado en €oníunio

€on Sheii espetiaimenie para ios equipas Komatsu
KBI (Komatsu Brasil

International)
reunió, a comienzos

de octubre, en sus
instaladones de San Pablo,
capital, a toda su red,
compuesta por catorce

distribuidores, para
presentar Ia línea exclusiva

de lubricantes marca
Komatsu. Los lubricantes
fueron desarrollados en
conjunto con Shell, a través
de un programa deno
minado "Dual Brand", para
satisfacer plenamente Ios
requerimientos de Ios
últimos adelantos tecno
lógicos incorporados a Ios
squipos de Ia marca.
Se encuentran disponibles Ios siguientes

Lubrificantes foram desenvolvidos em parceria com a Shell

productos homologados con Ia
marca Komatsu: el aceite
monogrado 1OW, para sistemas
hidráulicos, especificación API
CF/CD; el aceite monogrado
T5W-40, para motores Diesel,
con especificaciones API CG-4
y CF-4, ACEA E 2/96 -ademós
de toda Ia línea de aceites
lubricantes y grasas de Shell.
Todos Ios distribuidores
Komatsu comercializarán, con
exclusividad, esta nuevo

generación de lubricantes,
ademós de brindar todo el
respaldo específico af
producto, mediante el
Programa Check-UP, que es
también resultado de Iq
asociación establecida entre:

Komatsu y Shell.
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Quando o assunto é a proteção do seu patrimônio você sempre procura produtos de nome. Agora, você também
vai escolher pelo sobrenome. É que a Komatsu, uma das empresas líderes mundiais em máquinas para construção e
mineração, e a Shell, líder mundial em lubrificação, se uniram para desenvolver Duol Brand - Komatsu/Shell,
lubrificantes de alta performance que garantem maior desempenho e proteção superior para os seus equipamentos.

Komatsu e Shell. Juntas para pegar no pesado.

Lubrificante para Motares Diesel
Multiviscoso de alta performance SAE 15W40,
API CG-4 e CF-4, ACEA e 2/96. Maior potência
útil com menor consumo e emissão de poluentes.

Lubrificante para Sistemas Hidráulicos
Monoviscoso SAE lOW, API CF /CD. Proteção
superior contra desgaste, ferrugem e corrosão
e maior desempenho dos sistemas hidráulicos.

Qualidade confiá>'el•Àj Qualidade confiável

ÓLEO PARA MOTORES OI ESEI ÓlEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

KOMATSUKOMATSU

Aqui você encontra os lubrificantes
Dual Brand - Komatsu/Shell

• Alvema - MA - (98) 525-3189
• Alvema - MA - (98) 245-2050
. Bauko - SP - (11) 3693-9373

• Braslf - MG - 0800-90 77 00

• Brasif - ES - (27) 328-3340
.Brasif- RJ -(21)865-8662
. Dymak - MT - (65) 682-1010
• Dymak - MS - (67) 742-3006
. tW - PE - (81) 471-1866

. Engepeças - PR -(41)376-1311

. Mantomae - SC - (49) 324-5399

. Manfomae - RS (51)374-8008

komaTsu

• Manfomac - SC -(47)338-0158

• Motobel - PA - (91) 235-1033
• Motobel - PA - (91) 324-1767
• Motobel - PA - (91) 729-3339
• Movesa - BA - (71) 301-9911

•Moveso- BA - (77) 423-5135

• Nogueira - GO - (62) 204-1100
• Nogueiro - DF - (61) 233-2933
• Nogueiro - TO - (63) 215-5724
• Rodmoc -

• Rodmoc -

• Vionmoq -

RO -(69)421-4374

RO - (69) 222-3480

PR -(41)392-2161

Serviço de Atendimento Komatsu: 0800 10 00 80
Departamento de Peças: fax (11) 3901 8030
Central de serviço cliente Shell: 0800 78 16 16

Rei. 129



QUALIDADE

CALIDAD
Ref. 130

PNEUBOM, DE JABOTICABAL (SP),
CONQUISTA CERTIFICAÇÃO

SOBRATEJMA
Empresa produz o seu próprio composto de

CAMELBACi^ que é desenvolvido segundo as as
diferentes situações operacionais de cada cliente.
A Industrial Pneubom

LTDA., é a mais nova

empresa no ramo de

pneumáticos a ser certificada
pela SOBRATEMA. A empre
sa foi aprovada em todos os
itens inspecionados, compro
vando sua preocupação com a
qualidade de seus serviços —
um mérito que já havia sido re
conhecido em 1.997, quando a
empresa foi a primeira do ramo
a obter o Prêmio Qualidade
Brasil 1.997, concedido pela
International Exporter's
Services.

Com mais de 30 anos de expe-

Instalações da empresa em Jabofícabal (SP)

1

(da direita para esq..) Armando Sagula Jr. (Diretor) e seus filhos, Danilo R. Sogulo (Chefe de
Produção) e Diogo R. Sagula (Coordenador do Qualidade)

riência no ramo, a PNEUBOM se desta
ca entre seus concorrentes por ter seu

próprio composto de CAMELBACK

(que é produzido pela própria empresa).
O composto é desenvolvido segundo as
necessidades específicas de cada clien

te, levando-se em conta as di
ferentes situações operacionais
(principalmente o terreno) em
que o veículo ou equipamento
irá operar, gerando um melhor e
menor custo-benefício.

A empresa está localizada em
Jaboticabal (SP), em um área
de 10.000 m2, sendo 4.500 m^
de área construída, tendo a
mesma sido fundada por Ar
mando Sagula em meados de
1.968. Dirigida atualmente
pela terceira geração de sua fa
mília, a Pneubom consolidou-
se como uma das melhores
recuperadoras do país, estando
ela presente em todas as gran

des obras executadas no Brasil, especi
almente hidrelétricas, e junto ao setor
de mineração.

Sempre buscando a inovação e a parce
ria completa com seus clientes, a
Pneubom desenvolve serviços com efi
cácia e produtos com durabilidade.
Exemplo disto é a reforma especialmen
te desenvolvida para o pneu 1100R22,
denominada de E-3 Super Forte, refor
ma esta com a banda de rodagem mais
alta para o serviço que exige mais peso
que velocidade para terrenos de difícil
acesso e trabalho.

Na reforma de pneus de carga, a Pneubom
utiliza tanto o sistema a frio quanto a quen
te, o que garante uma maior durabilidade
para a carcaça; já na linha fora-de-estrada
utiliza o sistema de autoclave e matriz.
No sistema Autoclave a empresa desen
volver qualquer tipo de reforma para um
melhor aproveitamento do cliente; no sis
tema de Molde Matriz, as máquinas com
4 setores permitem a recapabilidade de
pneus diagonais e radiais.
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Se você presta serviços em: retifica de motores,
recuperação de radiadores e de

componentes hidráulicos, garanta bons
negócios e maior confiabilidade participando do
Programa de Qualificação da SOBRATEMA.

Saiba como obter seu certificado de qualidade
conversando com um de nossos técnicos,

que saberá esclarecer todas as suas dúvidas.

Ligue agora mesmo:

Tel.: 11 3662-4159



PNBUBOM, DE JABOTICABAL
(SAN PABLO), COMOUISTA LA
CEUTIFICACIÓN SOBRATEMA
La empresa produre su propio sompaesto de

CAMBLBACêÇ desarroHado para atender Ias diferentes
nesesidades de operarión de rada siiente^

/ndusfrial Pneubom
LTDA. es Ia última
empresa dei rubro de

neumáticos a redbir Ia
cerfifícadón SOBRATEMA
La empresa ha sido
aprobada en todos /os
ítems inspecdonados,
comprobando su preccu-
padón con Ia calidad de
/os servidos -un logro que
había recibido ya su
mereddo reconodmiento
en 1997, cuando Ia
empresa. Ia primera dei
área, obtuvo el Premia
Calidad Brasil 1997,
concedido por Ia In-
ternational Exporter's
Services.

Con más de 30 anos de

experiência en este rubro,
PNEUBOM se destaca
entre sus competidores
por tener su propio

compuesto-producido por
Ia empresa- de CAAAEL-
BACK. El compuesto es
desarroHado de acuerdo
con Ias necesidades

específicas de cada
cliente, tomando en
cuenta Ias diferentes

situaciones de operación
-principalmente el terreno-
en Ias que el vehículo o
equipo trabajará, para
obtener Ia me/cr relación
costa - beneficio.

La empresa está ubicada en Jaboticabal
(San Pablo), ocupa un área de 10.000
m^, siendo 4.500 m^ su área construída,
/ fue fundada por Armando Sagula a

Soc

A S

Reg

A S

Da

Wt

iedade Brasileira de Teatotogia para Equipamentos e Manutenção

CERTIFICADO

DE APROVAÇÃO

fi-on

Conferido a

Industrial PNEUBOM Lida.

OCIEDADE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA EQUIPAMENTOS E
MANUTENÇÃO certifica que a empresa acima foi avaliada e constatada estar an
ccmformídade com requisitos de padrões de qualidade estabelecidos por esta Entidade,
conforme detalhado abaixo

eneração de htenmátkos de Qoga diagonais e radiais e Pneumátieos
Fora tk Estrada

OBRATEMA reserva o direito de revogar este certificado por qualquer razão
satisfatória à Comissio de Certificações da Sociedade

ta da Certifkaçio: 06.10^000
Validade : 05.10.2002

n
SOBRATE

Certificação SOBRATEAAA

mediados de 1968. Dirigida actualmente
por Ia tercera generación de Ia familia,
Pneubom se ha consolidado como una

de Ias mejores reconstructoras de

neumáticos de Brasil, y está
presente tanto en todas Ias
grandes obras de cons-
trucción dei país, espe
cialmente Ias de centrales
hidroeléctricas, como en Ias
actividades dei sector

minero.

Buscando siempre innovary
formar acuerdos técnicos y
comerciales con sus clientes,
Pneubom ejecuta sus
actividades con eficacia
utilizando productos de gran
duración. Un ejemplo es Ia
reconstrucción desarroHado
especialmente para el
neumático 1100R22, deno
minada E-3 Super Fuerte, en
Ia que usa una banda de
rodadura más alta, para
operaciones que exigen más
peso que velocidad en
terrenos de difícil acceso al
ejecutar un trabajo.
Al reconstruir neumáticos de
carga, Pneubom utiliza tanto
el sistema en frio como en
caliente, Io que le garantiza
mayor durabilidad al
armazôn; por otra parte, en

Io que se refiere a Ia línea
fuera de carretera utiliza el
sistema de autoclave y
matriz. En el sistema

Autoclave Ia empresa aplica
el tipo de reconstrucción
específico, para que el
cliente obtenga el mejor

aprovechamiento; en el sistema de Molde
Matriz, Ias máquinas con 4 sectores
permiten efectuar el recauchutado de
neumáticos diagonales y radiales.
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO
Lança

tfl FERRAMENTA
SOBRATEMA um programa de apoio ao estudante das áreas técnicas.

ESCOLA • SOBRATENIA • EMPRESA •SOBRATEMA • ESCOLA • SOBRATEMA • EMPRESA • SOBRATEMA

Objetivo: Coordenar as atividades de integração ESCOUVALUNO/EMPRESA, no

sentido de facilitar, ao estudante das áreas técnicas do conhecimento, o acesso às

ferramentas (conhecimento e experiência básica) necessárias para fazer de sua inserção no

mercado de trabalho, o ponto de partida para uma possível carreira de sucesso.

Características:

I Passaporte para o sucesso: um documento para o registro da participação do estudante
em palestras, seminários, cursos, feiras, viagens técnicas e demais eventos produzidos,
patrocinados ou apoiados pela Sobratema e escolas associadas. Quanto maior a

participação, maiores as chances do estudante de ganhar bolsas de estudo, estágios e
outros prêmios, além da indicação dos responsáveis pelo programa, para um possível
emprego. Os melhores do ranking serão os primeiros a se beneficiar.

■ Bolsas de estudo patrocinadas por empresas e escolas.

■ Estágios nas melhores empresas.

BI Assinaturas gratuitas de publicações das empresas, escolas e instituições associadas
ao Programa.

■ Cursos especiais (sob medida) ministrados pela Sobratema, escolas e entidades
associadas ao Programa.

B Trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelas escolas, para a Sobratema.

■ Concursos de tecnologia aplicada às áreas de construção e mineração.

H Intercâmbio cultural: publicação de trabalhos de interesse comum nos veículos dos
associados ao Programa.

MAUÂ
t fSSi

INFORME-SE E INSCREVA-SE JÁ!
programa Ref^ 132

FERRAMENTA



MERCOSUL

MERCOSUR Ref. 133

exclusivamente para lo^tica, distribuição de
peças, e serviços de atendimento. Fbra isso, conta

com três centros ̂obais dedistribuiçãodecompo
nentes que atendem todos os mercados onde a

Em contato direto com os fomecedores de compo
nentes no Brasil e exterior, através de sistemas

computadorizados, a\blvo Parts South América
conta com um estoque permanentemente atu-

VOLVO AMPLIA SUPORTE

NA ARGENTINA
Novo centro de disiribuifâo de peças servirá como

base de apoio aos usuários da marca na Argentina,
Uruguai, Paraguai e também no Chiie.

A\bIvo inaugurou uma nova unidade da
\blvo F^rts South América na Argentina.
Qtata-se do Centro de Distribuição de Pe

ças de Buenos Aires, com 1350 m2 de grea
constmída, que vai aglizar o suprimento de pe
ças aos 16 pontos de assistência técnica da Renka,
importador da marca na Argentina, e aos cinco
pontos de distribuição da Volvo Constmction
Equipment naquele país.
Brevemente também deverá se tomar um im-

3poio para os demais países
o  s^sui, ou seja, Umguai, Paraguai etam-
m o hile, já que sua localização estratégi

ca, naquela capital, facilita a remessa de pe
ças para estes países.
Trata na verdade, do primeiro passo de um
Planodeexpan^queprevêaintioduçãodoVol-vo Action Semce South América nos demais

da Amenca do Sul, nos próximos anos.
OVolvoActionServicedeverá evoluir continua
mente, até atingir características idênticas aos
do Volvo Action Service existente na Europa e
listados Unidos. A gama de serviços oferecidos
começa nas necessidades básicas dos clientes, ou
seja, assistência técnica em campo, mas poderá
evoluir para atividades mais sofisticadas, como
rastreamento de frota via satélite, assistência a
veículos que não sejam da marca Volvo, e até
outras soluções mais inovadoras. Aprincipal dife
rença entre os serviços oferecidos na Europa e na
América do Sul será o número de idiomas em que
vai operar enquanto aqui é possível colocá-lo em
prática com apenas dois idiomas - português e
espanhol, na Europa o Action Service funciona
em 14 idiomas, cobrindo todos os países da Euro
pa Ocidental e alguns do Leste Europeu.
O Volvo Action Service pode ser acionado pe
los usuários argentinos da marca, a partir de
uma ligação gratuita para o telefone 0800 666
4639. Se o veículo estiver operando no Brasil, o
número para telefonar gratuitamente para o
Volvo Action Service é 0800 41 6161. Em
ambos os casos, serão atendidos por profissio
nais que falam português e espanhol, prepara
dos para dar o melhor e mais rápido encami
nhamento à solicitaçrâo do usuário.
A Vbl vo Fhrts é a divisão do Gmpo Volvo voltada

Argentina: base de apoio aos usuários locais, do Uruguai, Paraguai e Chile.
Argentina: base de apoyo para los usuários locales y de Urugiiay, Paraguay y Chile.

\blvo atua: o Cl, na Bélgica, o C2, nos Estados
Unidos, e o C3, no Brasil.
Criada em 1997, a Volvo íhrts South América,

além de peças, também oferece serviços, como o
atendimento em campo aos veículos da marca,
através do pioneiroVilvo Action Service. Sua ope
ração é contínua; 24 horas por dia durante todos os
dias do ano, para que os clientes tenham o suporte
da marca a qualquer momento, em todos os mer
cados onde a\blvo está presente.
Com um processo de logística arrojado a\blvo Ihrts
South América movimenta cerca de 600 tonela

das em peças de reposição, acada mês, atendendo
mais de 200 pontos de distribuição - todos os con
cessionários brasileiros, importadores de todos os
países da América do Sul, além de diversos clien
tes paiaos quais faz entregas diretas.

alizado para suprir os clientes da marca em qual
quer parte da América do Sul: são cerca de 55
mil itens em peças de reposição para os diversos
produtos da marca: caminhões, ônibus, equipa
mentos de constmção e motores Volvo Penta.
Em resumo, todos os produtos de diferentes mo
delos e anos de fabricação.
Além de moderna tecnologia, a Volvo Parts
utiliza processos de logística flexíveis, para
atender as variações de demanda e a diversifi
cação dos produtos. Acordos operacionais com
empresas selecionadas permitem utilizar os
diversos meios de transportes - rodoviário,
aéreo e marítimo de cargas - para realizar en
tregas de peças da forma mais rápida possí
vel, assegurando aos clientes o melhor nível
de disponibilidade dos produtos da marca.
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VOLVO AMPLÊA RESPALDO

SN ARGENTINA
Nueifo €entro do dis§ríbu€Íón de repuesfos servirá
€omo base de apoyo de ios usuários de ia marra en
Argentina^ Uruguay^ Paraguay y iambién en Chiie»

VIdIvo ha inaugurado una nueva unidad
de Volvo Parts South América en

Argentina. Se trata dei Centro de
Disfribución de Repuestos de Buenos Ares, de
1.350rrfde área construida, que va a agilizar
el abastecimiento de repuestos a Ios 16 puntos
de asistenda técnica de Renka, importador de
Ia marca en Argentina, y a Ios cinco puntos de
distnbución de Volvo Construction Equipment
en ese país.
Además, a Ia brevedad deberá tomarse una
importante base de apoyo para Ios otros países
que integran el Mercosur, es decir, Uruguayy
Paraguay, ytambién Chile, ya quesu ubicaóón
estratégica en Ia capital argentina facilita Ia
remesa de repuestos a todos estos países.
En realidad, este es el primerpaso de un plan
de expansión que prevê Ia introducción de
Volvo Action Service South América en Ios
demás países de Sudamérica, a Io largo de Ios
próximos anos.
El objetivo es que Ia evolución continua de
este servido Io lleve a alcanzar características
idênticas a Ias de Volvo Action Service existente
en Europa y Ios Estados Unidos. La gama de
servidos ofreodos empieza con Ias necesidades
básicas de Ios clientes, es decir. Ia asistenda
técnica en campo, aunque va a perfeccionarse
para efeduar actrvidades más sofisticadas, como
rastreo de flotas por satélite, asistenda a
vehículos que no sean marca Volvo, y otras
soluciones más innovadoras.La principal
diferença entre Ios servidos ofrecidos en Europa
y en Sudamérica es el número de idiomas
empleados en su comunicacián: mientras aqui
es posible ponerlo en práctica con el uso de
apenas dos idiomas -português y espanol- en
Europa elAction Service funciona en 14 idiomas,
cubriendo todos Ios países de Europa
Occidental y algunos de Europa Oriental.
Volvo Action Service pode ser accionado por
Ios usuários argentinos de Ia marca, a través
de unallamada sin cargo al teléfono0800666
4639. Si el vehículo está operando en Brasil, el
número para llamar sin cargo a Volvo Action
Service es el 0800 41 6161. En ambos casos,
serán atendidos por profesionales que hablan

tanto en português
como en espanol y
que están preparados
para dar Ia mejor y
más rápida so/udón o
Ias solicitudes de Ios

usuários.

Volvo Parts es Ia

divisián dei Grupo
Volvo dedicada exdu-

sivamente a Ia logís
tica, distribucián de
repuestos y servidos
de asistenda. Para

cumplir con su obje
tivo, cuenta con tres

centros globales de
distribucián de com

ponentes que atien-
den a todos Ios merca

dos en que Volvo
actúa: Cl, en Bélgica,
C2, en Ios Estados
Unidos, yC3, en Brasil.
Fundada en 1997,

Volvo Parts South

América, además de suministrar repuestos,
también ofrece servidos, como Ia asistenda en
campo a Ios vehículos de Ia marca, a través dei
pionero Volvo Action Service. Su horário de
atencián es continuado: Ias 24 horas dei dia

durante todos Ios dias dei ano, para que sus
clientes dispongan dei respaldo de Ia manca a
cualquier momento, en todos Ios mercados en
Ios que Volvo está presente.
Con un osado proceso de logística Volvo Parts
South Anerica movilizaraprvximadamente 600
toneladas de repuestos por mes, atendiendo a
más de200puntos de distribudón, que induyen
a todas Ias concesionarias brasilehas. Ias
importadoras de todos Ios países de América
dei Sur, así como a diversos clientes para Ios
que hace entregas directas.
Volvo Parts South /^prerica está en contado
directo con tos proveedores de repuestos y
componentes tanto dei Brasil como dei exterior,
a través de sistemas computadorizados, de

Assistência integrai aos produtos do marca.
Asi.^^tencia integral a los produclos Volvo.

mocto que cuenta con existendas permanente-
menteactualizadasparaabasteceralosdientes
de su marca en cualquier lugar deSudamérica:
el inventario tiene cerca de 55 mil repuestos
para los diferentes produclos de Ia marca:
camiones, aufobuses, máquinas para Ia
construccián y motares Volvo Penta. En resu-
men, repuestos para todos los modelos de todos
los produdos, cualquiera sea el ano de
fabricaóán.

Além de moderra tecnologia. Volvo Parts utiliza
procesos fíexibles de logística, para atender a
Ias variaciones de Ia demanda y a Ia
dtversifícación de los produdos. Acuerdos de
operación con empresas seleccionadas le
permiten utilizar los diversos médios de
transporte -terrestre, aéreo y marítimo de
cargas- para realizar entregas de repuestos
de Ia forma trás rópfcfa posible, aseguránctoles
a sus clientes Ia más alta disponibilidad de sus
productosVolvo.
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iTí NOVAS CARREGADEIRAS VOLVO. A LISTA DE INOVA

As novas carregadeiras Volvo contam agora
com a Care Cab 11, a melhor cabine do mercado,
que proporciona maior conforto e segurança
ao operador, aumentando sua produtividade.
Além disso, têm sistema eletroeletrônico'

Contronic II, que diagnostica falhas, motor mais
potente e econômico e a exclusiva transmissão

APS II com 4 marchas, frente e ré. Tudo isso
para que seu lucro seja tão grande quanto a
força e a inteligência desses equipamentos.

riíTum

m.



ES É GRANDE. A LUCRATIVIDADE É MAIOR AINDA.

'/

Volvo e Champion. Para mais inlormar^õos, visite o nosso silo: www.volvo.com



ATIVIDADES DA SOBRATEMA ̂
ACTIVIDADES DE SOBRATEMA

ESTUDANTES VISITAM OBRAS

NA ANCHIETA

Realizou-se no ultimo dia 23 de outubro a visi

ta de um gmpo de estudantes às obras de con
servação da Rodotãa Anchieta. Avisita à obra,
a cargo da EBEC - Engenharia Brasileira de
Constmções SAteve o acompanhamento
dos engenheiros Luiz Carlos de Andrade Fur
tado, diretor de Equipamentos da empresa e
Mauro Luiz da Silva Mattos, Gerente de Con

trato desta unidade.

A programação seguiu uma seqüência onde o
estudante teve a oportunidade de conhecer a
EBEC e sua estmtura, quais as responsabilida
des da unidade Anchieta, como a manutenção

dos equipamentos é gerenciada, e aspectos
tecnológicos da produção, conservação e depo
sição do piso asfáltico na rodovia, além do pro
cesso de certificação ISO-9000 na usina de
asfalto.

Em seguida os estudantes visitaram o pátio de
equipamentos locados na obra, as oficinas de
manutenção dos equipamentos, a usina de as
falto certificada pela ISO-9000, o laboratório
de análise de asfalto, e a acabadora de asfalto

em operação no trecho da Rodovia, juntamen
te com rolo compactador vibratório de chapa e

rolo compactador de pneus.
Assim, os estudantes puderam observar todo o
ciclo que envolve a operação de uma unidade
típica para a produção e conservação de pistas
asfaltadas.

O sueesso de mais essa iniciativa do progra
ma ferramenta deve-se, sem dúvida, à aten

ção dispensada pelos profissionais da EBEC
aos estudantes do programa e pela tecnologia
e organização que a empresa emprega na ob
tenção de índices de qualidade acima do pa
drão nacional.

ESTUDIANTES VISITAM OBRAS

EN LA AUTOPISTA ANCHIETA

El dia 23 de odvbre úlfimo, un grupo de
estudiantes hizo una visita a Ias obras de

conservación de Ia Aufopisfa Anchieta. Esta
visita fue guiada por el Ing. Luiz Carlos de
Andrade Furtado y el Ing. Mauro Luiz da Silva

Mattos, respecti
vamente, Director de
Equipas y Gerente de
Contrato de esa

unidad, de Ia empresa
EBEC - Engenharia
Brasileira de Cons

truções S.A que está
a cargo de Ias obras.
El programa estaba
organizado de modo
tal que /os estudiantes
tuvieran Ia opor-
tunidad de conocer Ia

empresa y su es-

tructura. Ias respon
sabilidades de Ia

unidad Anchieta, Ia administración dei
mantenimiento de Ias máquinas y equipas,
y /os aspectos tecnológicos de Ia producción,
conservación y colocacián de Ia carpeta
asfáltica en Ias calzadas de Ia autopista, así
como el proceso de Ia planta de asfalto, que
cuenta con Ia certificacián ISO-9000.

Luego, Ias estudiantes conocieron Ia flota
de máquinas y equipas rentados de Ia obra
y /os talleres donde se hacen /os servidos de
mantenimiento; Ia planta de asfalto con
certificacián ISO-9000 y el laboratório de
análisis de asfalto. Más tarde, observaron el
funcionamiento de una acabadora de

asfalto, un compactador vibratória de
placa y un rodillo compactador de
neumáticos trabajando en conjunto en un
tramo de Ia autopista.
De esta forma, /os estudiantes pudieron
examinar todo el ciclo de operaciones
de una unidad típica de producción y
conservación de vias asfaltadas.

El êxito, uno más entre tantos, de esta
iniciativa dei programa herramienta debe
acreditarse, sin ninguna duda, a Ia
atención dispensada por /os profesionales
de Ia empresa EBEC a /os estudiantes
que participan dei programa y por el nivel
de Ia tecnologia y Ia organización que
Ia empresa emplea para lograr Índices
de calidad por arriba dei estándar
brasileno.

PROGRAMA GANHA APOIO
NA EUROPA

Depois de apresentado no último Congresso
Anual do Comitê Europeu de Equipamentos
de Construção, pelo diretor de Relações Inter
nacionais da SOBRATEMA JonnyAltstadt, o
programa. FERRAN^IENT^ passou a contar
com o apoio da
VDMA - Associação de Fabricantes da Ae-
manha, que abriu vagas a candidatos brasilei
ros indicados pela SOBRATEMA em seu pro
grama de estágio com duração de 6 meses, di
rigido a profissionais acadêmicos na área de
constmção civil. A mesma VDMA também se
prontificou a dar todo o suporte necessário para
a missão de estudantes durante a realização
daBAUMAZOOl.

O programa também despertou interesse tam-

Ref. 13a

BOZZA. O acessório mais produtivo do seu caminhão
Tanque para
Agua com

Canhão de Combate
a Incêndio

Carreta dS'""
Abastecimento'
e Lubrfffcação

Agrícola

'ê
UnTãa'^ Movei ■

de Abastecimentcra
e LubrHicaçãp ^

Tamiiié '
para

Abastecimento

f"Cãifête
^Oficina Móvel

Unidade Móven
Modulada ^

de Abastecimento
e Uibríficai^j;^

Adicione mais produtividade e economia ao seu caminhão. O equipamento é BOZZA, o chassi você escolhe.

(11) 7S6-9966
www. bozia. com

José Murilia Bozza Com. e ind. Ltda. - Rua Tíradentes, 931 - CEP 09780 001 - Cx. Postai 433

São Bernardo do Campo • SP • Pax: (11) 756-1499 e-mail: bozza@bozza.com

OOG 0800-195050 / 0800-199966



A SOLUÇÃO EM PNEUS FORA DE ESTRADA

SERVIÇOS: Consertos em pneus de máquinas com

moldes seccionais ajustáveis - Recauchutagem de

pneus em matrizes de 6 partes - Sistemas

exclusivos no Brasil.

CONSULTORIA: Assessoria na escolha de

pneus - Equipe de assistência técnica -

Treinamento.

PRODUTOS: Pneus novos - Rodas - Acessó

rios - Sistema de controle de pneus - Reparos.

A REGIGANT POSSUI AINDA: Corpo técnico

altamente especializado - Equipamentos de última

geração - Tecnologia de ponta - Setor de

informática, dando suporte técnico a todas as

fases do processo - Setor de desenvolvimento

de pessoal para treinamentos internos e externos -

Setor de desenvolvimento de novas técnicas e processos - Setor

de transporte com frota e manutenção própria.

\
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REGIGANT

REGIGANT - Recuperadora de Pneus Gigantes Ltda. Rua Rio Hudson, 545 - Contagem - MG - CEP 32280-580
Fone: (031) 351 -2877 - telex: 316252 RGDM - Fax: (031) 351-3425
1 1 Unidade industr iai - i lha Soltei ro, SP - Fone: (0187) 62-22 4 4



locapãoP

Contrate um
especialista.

BRASIF

Quando sua empresa
aluga equipamentos ou

terceiriza serviços, ela

está atrás de

racionalização e
resultados. Então

contrate a Brasif Rental.

Nós oferecemos uma linha completa
de máquinas, com total suporte de
manutenção e fornecimento de peças,
onde quer que você esteja. Afinal,
este é o nosso negócio. Você

determina as condições de acordo
com sua necessidade: prazos de

contrato, locação com ou sem

operadores, etc.

A competência é garantida por 30
anos de experiência no ramo de

máquinas pesadas e pela tradição e
solidez da marca Brasif.

UWDM>E
rental@brasifmaq.com.br

Paulo-Fone (1117295 5225 Fax (11) 7295 5224
Rio de Janeiro - Fone (21) 865 8662 Fax (21) 280 3458
Belo Horizonte - Fone (31) 329 7606 Fax (31) 329 7831
Vhória - Fone (27) 328 3340 Fax (27) 328 3369
Goiânia - Fone (62) 261 1621 Fax (62) 261 1132
Brasília-Fone (61) 233 1000 Fax (61) 3615310
Uberlândia - Fone (34) 212 4747 Fax (34) 212 4807
Varflinha - Fone (35) 214 1131 Fax (35) 2141131

bém da TVvIMOPyC - Associação de Fabri
cantes e Exportadores da Espanha, que propôs
o inicio de um estudo para intercâmbio, na
área de estágos práticos em empresas brasilei
ras e espanholas.

PROGRAMA RECIBE

APOYO EUROPEO

Tras ser presenfado en el último Congreso
Anual dei Comitê Europeo para Equipas de
Ia Construcción, por el Diredor de Relaciones
Internacionales de SOBRATEMA, Jonny
Altstadt, el programa HERRAMIENTA recibe
el apoyo de VDMA - Asociadón Alemana
de Fabricantes, que puso vacancias a
disposición de candidatos brasilenos
indicados por SOBRATEMA de su programa
de especialización, que duran 6 meses,
dirígido a profesionales acadêmicos dei área
de Ia construcción civil. La misma entidad

tambiên se ofredó a brindar toda Ia asistencia

necesaria a Ia misión de estudiantes durante

Ia realización de Ia BAUMA 2001.

El programa tambiên llamó Ia atención de
ANMOPyC -Asociación Espanola de
Fabricantes Exportadores de Maquinaria para
Obras Públicas, Construcción yMnería-, que
propuso Ia realización de un estúdio para
fomentar el intercâmbio, en el área de
pasantías prócticas en empresas brasilenas
yespanolas.

ESTANDE BRASILEIRO

NA FEIRA DE BOLONHA

A SOBRATEMA, através de seu diretor Mario

Hamaoka, participou no período del8a22de
outubro, pelo segundo ano consecutivo, do Sa
lão Internacional da Indústria da Construção
(SAIE), com área de

mais de 200.000 m2,

realizado no Parque de
Feiras de Bolonha, na

Itália. Hamaoka man

teve contatos com os

expositores e com
membros do Comitê

Organizador e coorde
nou as atividades no

estande base da

SOBRATEMA insta

lado no Business

Center, que serviu
como ponto de referên
cia a um grupo de mais
de 150 empresários e
executivos brasileiros

Comitiva

que visitaram a exposição. "A SAIE é o maior
evento do gênero na Itália e foi uma ótima
oportunidade para divulgarmos à M&T
Ekpo'2001 e ampliarmos a presença de em
presas italianas em nosso evento".
Segundo Hamaoka, a feira italiana também
reserva uma área significativa ao segmento de
equipamentos para execução de obras de gran
de porte, não podendo ser vista apenas comó
um evento voltado à construção predial. "To
das as principais marcas mundiais estão ali
representadas. A feira é subdivida em vários
setores e atende aos interesses do vários seg
mentos dentro da construção civil".
Nesse sentido, a participação da
SOBRATEMA no StME também foi impor
tante diz Hamaoka, pelo contato estreito que
'  . , x„..:,,oKroc:ií-;rns "Mui-

foi mantido com os próprios brasileiros,
tos deles, principalmente os mais ligados à en
genharia civil e arquitetura, desconheciam ospropósitos daSOBRATEMA,eaabrangência
LnquistadapelaM&Tl^O".
No SAEI, cerca de 2.000 expositores de 29
países apresentaram uma variedade de produ
tos divididos em 400 categonas, subdividas
em nove setores especiais: impermeabilização
e isolamento; salão das ferramentas e dos sis
temasde fixação; materiais e produtos manu-componentes e

subsistemas para constmçao; pre-nnoldados,
máquinas e equipamentos para produção m-
dusmial de componentes para constmçao; sistemas de computação - sociedades prestadoras
"eTrviços; encanamentos, canahzaçto

rr. de áeua; instmmentos técnicos etamento ae ag > ^tamciiLw " ° jestes, controles e medi-

X-^m^quinas, equipamentos e tecnologa
hras além de máquinas e equipamentos

i  ' ra as obras de engenharia civil.
SS Hamaoka ficou particulacmerae ,ra-

de empresários e executivos brasileiros
Comitiva de empresário.^ y ejecutivos brasilenos
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PESSOAL DEDICADO. PENSAMENTO INOVADOR.

COM FOCO NO CLIENTE.

ISTO É QUE É INVESTIMENTO EM SISTEMAS COM QUALIDADE.

A Dana, e nós que somos o seu pessoal, sabemos que para tornar-se
líder no fornecimento global de sistemas fora-de-estrada, é preciso comprometimento absoluto - desde a Inovação do

produto até uma incomparável prestação de serviço. Nossa especialização em processos e em
engenharia, o treinamento Incessante e a experiência insuperável na Indústria, nos tornaram os

Hr^ úmcos capazes de fornecimento tanto de produtos padronizados como de soluções especlfl-
camente desenvolvidas para as diversas aplicações e mercados, tais como: construção,

agricultura, mineração, atividades florestais, manuseio de materiais, equipamentos elétricos
para outdoors, chassis para veículos de passageiros/utilitários e chassis especiais. O nosso

comprometimento abrange desde a pesquisa inicial até o atendimento imediato de pós-vendas. Tudo respaldado
pela Dana Corporatlon, um dos maiores fornecedores independentes para fabricant^ de veículos em todo o mundo.
Para Informações adicionais, visite o nosso site: dana.com/offhigliway.

TRANSMISSÕES POWERSHIFT • EIXOS DIFERENCIAIS « TRANSAXLES • CONTROLES ELETRÔNICOS • EIXOS CARDANS



visitaron Ia expo-
sidón. "La SAIE es ei

evento más impor
tante dei gênero en
Italia, y fue una
oportunidad única
para que divulgá-
semos Ia M&T Expo
2001 yampliàsemos
Ia presencia de
empresas italianas en
nuestro evento."

pressionado com o
grande número de ex
positores do segmen
to de peças e compo
nentes. São empresas
que produzem com

padrões de fábrica
componentes de li
nha das principais
marcas e outras que

desenvolvem acessó

rios para aplicações
específicas na cons-
tmção. "E uma parti
cularidade da indús

tria de equipamentos
da Itália, que também pretendemos trazer para
aM&TEXPO'2.001".

STAND BRASILENO EN LA

FERIA DE BOLONIA

SOBRATEMA, representada porsu director
Mario Hamaoka, ha participado por segunda
vez consecutiva dei Salón Internacional de

Ia Industria de Ia Construcción (SAIE), que
tuvo lugar durante el período dei 1 Sal 22 de
octubre, en el Parque Feriai de Bolonia, Italia,
en un área de más de 200.000m^. Hamaoka

mantuvo contados con /os expositores y con
miembros dei Comitê Organizador y coordinó
Ias actividades en el stand base de

SOBRATEMA instalado en el Business

Center, que le sirvió como punto de
referencia al grupo de más de 150
empresários y ejecutivos brasilenos que

Mário Ha

De acuerdo con Hamaoka, Ia feria italiana
tambiên reserva una extensa área al

sedar de equipas para ejecución de obras
de gran envergadura y no debe ser
considerada apenas como un evento
dedicado a Ia construcción edilicia. "Todas

Ias principales marcas mundiales
estuvieron representadas allí. La feria se
subdivide en varias sectores y atiende a
los intereses de los diversos ramos dentro

de Ia construcción civil."

Como consecuencia, afirma Hamaoka, Ia
participacián de SOBRATEMA en el SAIE
tambiên ha sido muy importante, por el
esfrecho contado establecido con los propios
visitantes brasilenos. "Muchos de ellos,

principalmente los más dedicados a Ia
ingeniería civil y arquitedura, no tenían
conocimiento de los propósitos de
SOBRATEMA y de Ia magnitud dei alcance
conquistado por Ia M&T EXPO."
En el SAEI, aproximadamente 2.000
expositores de 29 países presentaron una
variedad de produdos divididos en 400
categorias, agrupadas en nueve sedores
especiales; impermeabilización y aislamiento;

maoka com expositores em Bologno
Mário Hamaoka con expositores en Bolonia

SS

SAIE'2.000: um grande evento, inclusive para o segmento de equipamentos
SAIE'20()(j: un xran evento, incluso paru el sector de nuitjuinas

Ref. UO
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o PNEU E FORA-DE-ESTRADA.

O RESULTADO É FORA DE SÉRIE.

Quando o terreno está contra você, os pneus têm que estar a seu favor. A Linha Fora-de-Estrada
traz a exclusiva tecnologia Pirelli para retroescavadeiras, motoniveladoros, caminhões fora-de-
estrada e pás carregadeiras. Com uma estrutura única, a Linha Fora-de-Estrada Pirelli oferece
tração, rendimento, resistência e conforto operacional mesmo nas mais severas condições de uso.
Não perca tempo rodando por aí. Na hora de sair da estrada, a qualidade Pirelli faz toda a diferença.

1
VOGÊ PERGUNTA E A PItELLI RESPONDE:
0800-787638 Internet: www.pirelli.Gom.br ROTÈNCIJI MÃO È IÍÃPA SEIMI ÇPNTROI.iBb



SULIAR

Conheça as
uantagens de
comprar ou
alugar um

equipamento
SUllflíR

Compressores
estacionários

Compressores
portáteis

Rompedores
pneumáticos

Perfuratrizes

pneumáticas

salón de Ias herramienfas y de ias sistemas
de fijación; materiales y producfos
manufacturados; sistemas, componentes y
subsistemas para Ia construcción;
premoldeados; máquinas y equipas para Ia
producción industrial de componentes para
Ia construcción; sistemas de computación;
empresas prestadoras de servidos; tuberías,
canalizaciones y tratamiento de agua;
instrumentos técnicos y aparatos de prueba,
controles y mediciones; máquinas, equipas
y tecnologia para obras, además de
máquinas y equipas especiales para Ias obras
de ingeniería civil.
A Mario Hamaoka le llamó especialmente Ia
atencián el gran número de expositores dei
rubro de repuestos y componentes. Se trata
de empresas que producen, con Ias mismos
estándares de Ias originales, componentes
de línea de Ias principales marcas y de
fábricas que desarroilan accesorios para
aplicaciones específicas de Ia construcción.
"Es una peculiaridad de Ia industria de
equipas de Italia, que también tenemos Ia
intención de exhibir en Ia M&T EXPO 200 7

concluye.

CONFIRMADA PRESENÇA NO
MIACON'2.000 E

NA CONEXPO 2.002

Outro destaque da atuação da diretoria
internacional está no campo de permu-
tas de espaço de exibição em feiras inter
nacionais. Desta forma, já foi confirmada
a participação da SOBRATEMA na
CONEXPO 2002 e, ainda este ano,de 7 a
9 de dezembro,na MIACON 2000 - 7a.

Feira da Construção de Miami, com a ex
posição de materiais e sistemas de cons
trução, máquinas e equipamentos de
construção, obras públicas e mineração.
Nas mesmas datas, também em Miami,
estará se realizando o evento "The

AMÉRICAS EXCHANGE". Trata-se de

uma conferência desenvolvida pela CIMA
-Construction Industry Manufacturers

Association e patrocinada pela IRE -
International Road Federation, onde

serão abordados importantes temas re
lacionados com a construção de rodo
vias passando por "Privatização e Fi
nanças", "Construção e Manutenção
de Rodovias", "Tecnologias Emergen
tes e Tendências", e apresentações
técnicas, com a participação represen
tantes de vários países.

PRESENCIA CONFIRMADA EN LA

MIACON'2000 Y EN LA

CONEXPO 2002

Otro punto alto dei desemperro de Ia
Dirección Internacional de SOBRATEMA

se refiere al campo de permutas de
espado de exhibición en ferias
internacionales. En esta ocasión se

confirmá Ia participación de SOBRATEMA
en Ia CONEXPO 2002 y, todavia durante
el corriente ano, de 7 a 9 de diciembre,
su presencia en Ia MIACON 2000 - 7°
Feria de Ia Construcción de Miami, donde

se expondrán materiales y sistemas de
construcción y máquinas y equipas para
Ia construcción, obras públicas y mineria.
Durante el período en que tendrá lugar
Ia feria, se realizará, también en Miami,
el evento "THE AMÉRICAS EXCHANGE"
Se trata de una conferência organizada
por Ia CIMA -Construction Industry
Manufacturers Association- y patrocinada
por Ia IRF -International Road
Federation-, en Ia que se tratarán
importantes temas relacionados con Ia
construcción de carreteras, entre ellos:
"Privatización y Finanzas", "Construcción
y Mantenimiento de Carreteras",
"Tecnologias Emergentes y Tendências",
y presentaciones técnicas, que contarán
con Ia participación de representantes
de diversos poises.

CERTIEICAÇÃO

A SOBRATEMA, com o intuito de pro
mover uma maior certificação de empre
sas prestadoras de serviço, e assim pro
porcionar a seus associados uma maior
segurança, quando da necessidade do ser
viço dessas empresas, conseguiu promo
ver uma redução no custo para a conces

são do CERTIEICADO DE QUALIDA
DE. Confira abaixo uma tabela

referencial de preços.

Maiores informações poderão ser obtidas
junto à secretaria executiva, com o sr. Pau
lo de Tarso pelo telefone ll-3662-415^>
ou pelo email: ptarso@snbratema.org.br.

CERTIFICACIÓN

SOBRATEMA, con el objetivo de promover
Ias solicitudes de certificaciones de Ias
empresas prestadoras de servidos, para
que sus asociados tengan más seguridad
cuando requieran /os servidos de dichas

Ru8 Brasillense. 139 • Cap; 04729-110 São Paulo SP <
Fone ; (011) 5641- 2832 • Fax (011) 5641-1302 •

e-mail; aullair©su\lair.com.br



Mais de 100 empresas, brasileiras e internacionais,
já confirmaram presença como expositoras na

EXPOSIBRAM 2001.

IICOIGRESSO BRASILEIRO

www.ibram.org.br

Btio HotliMle' MG' BidII ' EMMS' 21 a ZNt liril de ZM

OIX Congresso Brasileiro de Mineração e a IX Exposição Brasileira de Mineração - EXPOSIBRAM 2001, já têm seu sucesso garantido
e oferecerão as melhores oportunidades para todos os que têm interesse na mineração brasileira.

Mais de 100 empresas, do Brasil e do exterior, de mineração, fornecedoras de equipamentos e serviços para a indústria mineral,
já confirmaram sua participação na EXPOSIBRAM 2001.

Você não pode deixar de estar presente nos dois maiores e mais importantes eventos da indústria mineral brasileira!

Paralelamente, de 24 a 28 de abril de 2001, será realizado o INTERNATIONAL MINE WATER
ASSOCIATION SYMPOSIUM BRAZIL 2001 ■ Agua, Meio Ambiente e Mineração

Promoção: International Mine Water Association ■ IMWA & Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM

BHP

PATROCINADORES:

í 119 ]l&.iami!S3l "Çi^wnoiio J
GEOSOL ' '

M BB AJ SÊSli
RIUilMUUBASll

SECRETARIA EXECUTIVA |i^
DO CONGRESSO:

PROV.OCÃO DE EVDTTOS

Rua Nossa Senhora do Brasil, 765 ■ 31130-090
Belo Horizonte - MG - Fone: (31) 444-4794
Fax: (31) 444-4329 - E-mail: etica§net.em.com.br

PROMOÇÃO:

IBRAM
INSTITUTO BRASILEIRO

DE MINERAÇÃO

APOIO:

1 y.. \ GOVERNO DE

^^'Amimas
^AIS

ComiG
MINAS E ENERGIA
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ESTANDESDA REPUBLICAR
EXPOSIBRAM: • «»»»•.

Rua Varginha, 292 - 31110-130
Belo Horizonte - MG - Fone: (31) 444-7388
Fax; (31) 444-7184 - E-mail: repevenl@gold.com,br



empresas, ha conseguido obfener una
reducción de Ias costas para Ia concesión
de su CERTIFICADO DE CALIDAD.

Compruebe en Ia tabla a confinuación Ias
precios de referencia.
Se podrá obfener más informaciones
contactando el Sr. Paulo de Tarso, de Ia

secretaria ejecutiva, al teléfono:

(11) 3662-4159 o por el e-mail:
ptarso&sobratema.ora.br

OPUS - TREINAMENTO

COMEÇA EM JANEIRO

O treinamento de operadores através do

Programa Opus, da SOBRATEMA, deve

ter início já no mês de janeiro. A primeira
turma de 20 alunos será formada por ope
radores de guindastes.
O Opus é um programa a SOBRATEMA
está implemen-tando no Brasil, através
de convênios com institutos de treina

mento de prestígio internacional para for
mação, atualização e licenciamento -

i

SOBRATEMA

TABELA DE PREÇOS PARA CERTIFICAÇÃO

PROMOCIONAL - VÁLIDA ATÉ 31-03-00

GRUPO A

ATIVIDADE

Pneus Fora de Estrada

Retifica de Motores
Solda e Usínagem de Precisão
Transmissão Automática

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 Parcela contra entrega
1 Parcela contra entrega
1 Parcela contra entrega
1 Parcela contra entrega
1 Parcela contra entrega
1 Parcela contra entrega

do Certificado

do Certificado

do Certificado

do Certificado

do Certificado

do Certificado

RENOVAÇÃO
Válida apor 2 anos, podendo ser paga em até
4 parcelas mensais

VALOR

R$
2.800,00

1.400,00
945,00

711,00
571.00
480,00

PARCELAS VALOR

R$
2.800,00
1.400,00
945,00
711,00
571,00
478,00

VALOR

R$
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00

TOTAL

R$

2.800,00
2.835,00
2.844,00
2.855,00
2.870,00

2.000.00

GRUPO B

ATIVIDADE

Bombas, Válvulas e Motores Hidráulicos
Cilindros Hidráulicos
Equipamentos Pneumáticos
Material Rodante
Pneus de Carga
Sistema de Alimentação/Injeção
Solda e Usinagem
Trem de Força

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 Parcela contra entrega do Certificado
1 Parcela contra entrega do Certificado
1 Parcela contra entrega do Certificado
1 Parcela contra entrega do Certificado
1 Parcela contra entrega do Certificado
1 Parcela contra entrega do Certificado

RENOVAÇÃO
Válida apor 2 anos, podendo ser paga em até
4 parcelas mensais

VALOR

2.3lo,00
1.190,00
804,00
604,00
488,00
410,00

PARCELAS VALOR

R$

1.190,00
800,00
604,00
485,00
406,00

VALOR

R$
2.380,00
2.380,00
2.380,00
2.380,00
2.380,00

2.380,00
2.380,00
2.380,00

TOTAL

2.380,00
2.380,00
2.404,00
2.416,00
2.428,00
2.440,00

1.700,00

GRUPO C

ATIVIDADE

Elétrica de Equipamentos
Mecatrônica

Radíadores

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 Parcela contra entrega do Certificado
1 Parcela contra entrega do Certificado
1 Parcela contra entrega do Certificado
1 Parcela contra entrega do Certificado
1 Parcela contra entrega do Certificado
1 Parcela contra entrega do Certificado

RENOVAÇÃO
Válida apor 2 anos, podendo ser paga em até
4 parcelas mensais

VALOR

R$
1.900,00
950,00
641,00
483,00
390,00
328,00

PARCELAS VALOR

R$

950,00
639,00
482,00

387,00
324,00

VALOR

R$
1.900,00
1.900,00
1.900,00

TOTAL

R$
1.900,00
1,900,00
1.919,00
1.929,00
1.938,00
1.948,00

1.400,00
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Opus: primeira turma será de operadores de

através do estudo e da prática - de técni
cos capazes de desempenhar habilmen
te, com segurança e produtividade, a ope
ração de equipamentos fundamentais
para as industrias de Construção e Mine
ração.

O programa da SOBRATEMA abrange
áreas importantes como a de movimen
tação aérea de cargas, a terraplenagem, a
mineração e aplicações industriais. De
formato modular, compreende tanto ma
térias genéricas quanto específicas, em
cursos padronizados e sob medida relati

vos a necessidades emergentes.
Batizado OPUS, do latim OPUS, -eris, o
programa incorpora a noção de trabalho,
obra, trabalho de campo, produto do in
telecto, arte, ato, produto coletivo, esfor
ço, empenho, algo necessário, bom, útil,
mas principalmente, OPERAÇÃO.

Opus es un programa que
SOBRATEMA está implemen
tando en Brasil, a través de
convênios con institutos de

capacitación de prestigio
internacional para Ia formación,
actualización y licenciamiento
-por médio de estúdios teóricos
y prácticos- de técnicos
capaces de desempenar con
habilidad, seguridad y
productividad, todas Ias
operaciones de Ias equipas
fundamentales de Ias industrias

de Construcción y Minería.
Este programa de SOBRATEMA
abarca áreas importantes como
Ia de manipulación aérea de
cargas, de movimiento de
tierras, de minería y de
aplicaciones industriales y tiene
un formato modular.

Comprende tanto matérias
genéricas como específicas, en
cursos normalizados o

específicos para Ias nuevas

guindaste necesidades que surjan.
Bautizado OPUS, dei latín

OPUS, el programa incorpora
Ia noción de tarea, obra,

trabajo de campo, producto dei
intelecto, arte, acto, producto colectivo,
esfuerzo, empeno, algo necesario,
bueno, útil, pero, principalmente,
OPERACIÓN.

OPUS - CURSO

COMIENZA EN ENERO

El curso de capacitación de operadores
dei Programa Opus de SOBRATEMA,
tendrá inicio en el mes de enero. El
primer grupo, de 20 alumnos, estará
integrado por operadores de grúas.

SOBRATEMA AMPLIA

PARCERIA COM O CECE

A SOBRATEMA teve a satisfação de partici
par, atendendo a convite do CECE - Comitê
Europeu para Equipamentos de Constmção,
de seu Congresso anual que se realizou entre os
dias 20 e 23 de setembro último, na cidade de

Bruxelas, Bélgica.
Representada pelo seu diretor de Relações In
ternacionais, Jonny Altstadt e o diretor regio
nal do Rio de Janeiro, Gilberto Leal Costa, a
SOBRATEMA teve a oportunidade de man
ter contato com os representantes de associa
ções de fabricantes de equipamentos da Bélgi
ca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Japão,
Holanda, Fblônia, Espanha, Suécia, Inglaterra
e Estados Unidos.

O Congresso CECE 2000 consistiu em uma
série de reuniões e workshops, sendo discuti
dos temas de alto interesse para a indústria de
equipamentos de construção como dados es-

AR-BRASE,10
1.990 a 2.000

VèndaS^

Distribuidor autorizado

KAESER
COMPRESSORES

Compressores
dieseir 43 a 950 pcm

Compressores
elétricos, 13 a 3000 pcm,
com pressões de 7 à 14 bar

^:AS36

Serviços

Recondicionamento de
compressores a pistão
e  parafuso: 6
ferramentas
pneumáticas com
garantia de até 01
ano.

AtÊas Copco - l/Vayne

Locação Compressores diesel
de 43 a 950 pcm com

pressões de até 14 bar.

^ Compressores r. Rompedores elétricos
elétricos de 10 a 1000 e pneumáticos.
pcm com pressões de 7
a 14 bar.

Compactadores a gasolina, cortador de piso,
geradores, martelo hidráulico, placas vibratórias,
betoneiras, ...

:  Quebra de concreto

Av. Alta Mantigusita, '14a - Rtllubo Cep 05171 -200 São Paulo S P.

<->3904-8882 1 3906-9003



atísticos, regulamenação, e-commerce, emis
são de poluentes, emissão de mído e tendências
de mercado nos diversos países represenados.
Com relação ao mercado de equipamentos, ve
rificou-se uma tendência de aumento dos ne

gócios em todos os mercados, principalmente
na Alemanha e Estados Unidos. Coube à

SOBRATEMA, uma breve apresenação da si
tuação econômica do Brasil, que ambém re
latou o andamento de alguns projetos como a
M&T EXPO 2001, o programa FERRAMEN
TA, e o progama OPUS.
Em razão dessa participação, a Diretoria de
Relações Internacionais obteve o compromis
so de aumento da área reservada para o pavi
lhão norte-americano e a confirmação da par
ticipação dos fianceses na M&T EXPO 2001.

Além disso, recebeu daVDMA (Associação Ale
mã de Fabricantes de Máquinas e Instalações)
a oferta de estágios de 6 meses para professores
universitários participantes do programa FER
RAMENTA.

Na mesma ocasião, a SOBRATEMA foi in
cluída formalmente como

membro do CECE — Comitê Europeu para
Equipamentos de Constmção. Desta forma a
SOBRATEMA se firma como uma entidade
intemacionalizada com a participação cada
vez maior no intercâmbio de informações, even
tos e cooperação com outras associações de
porte em todo o mundo.

SOBRATEMA AMPLIA LA

COOPERACIÓN CON EL CECE

SOBRATEMA fuvo Ia safisfacción de

participar, en respuesfa a Ia invitación dei
propio Comitê Europeo para Equipas de
Ia Construcdón -CECE-, de su Congreso
anual, que fuvo lugar entre Ias dias 20 y
23 de sepfiembre último, en Ia ciudad de
Bruselas, en Bélgica.
SOBRATEMA, representada por su
Director de Relaciones Infernacionales,
Jonny Alfsfadt, y el Director Regional de
Rio de Janeiro, Gilberto Leal Costa, tuvo

Ia oportunidad de entrar en contacto con
Ias representantes de asociaciones de
fabricantes de máquinas y equipas de
Bélgica, Finlândia, Francia, Alemania, Italia,
Japón, Holanda, Polonia, Espana, Suécia,
Inglaterra y los Estados Unidos.
En Ia serie de reuniones y workshops dei
Congreso CECE 2000 se debatieron temas
de gran interés para Ia industria de máquinas
y equipas para Ia construccián, como datas
estadisticos, reglamentaciones, comercio
electrónico, emisiones de gases
contaminantes, emisiones de ruidos y
tendências dei mercado en los diferentes

poises alli representados.
Con relación al mercado de equipas, se
constatá Ia tendendo de incremento de

los negocias en todos los mercados,
principalmente en Alemania y los Estados
Unidos. SOBRATEMA hizo una breve

exposición sobre Ia situación econômica
c/e Brasil, y describió algunos de los
proyectos de Ia entidad, como Ia M&T
EXPO 2001, el programa HERRAMIENTA
y el programa OPUS.
Como consecuencia de esta exposición,
el Directorio de Relaciones Internacionales

consiguiá que el área reservada para el
pabellán estadounidense fuese
aumentada y Ia confirmación de Ia
participacián francesa en Ia M&T EXPO
2001. Además, Ia VDMA -Asociación

Alemana de Fabricantes de Máquinas e
Instalaciones- puso a disposición de Ia
entidad cursos de capacitación, de 6
meses de duración, para profesores
universitários inscriptos en el programa
HERRAMIENTA.

En esa misma oportunidad, SOBRATEMA
fue designada formalmente como miembro
dei CECE -Comitê Europeo para Equipas
de Ia Construccián. De esta forma,

SOBRATEMA Se afianza como entidad

internacional, participando cada vez más
activamente en el intercâmbio de

informaciones, eventos y cooperacián con
otras asociaciones de importando en todo
el mundo.ACTIVIDADES / Internacional
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ROLINK

TRACTORS

A MAIS COMPLETA OFICINA PARA RECUPERAÇÃO DE MATERIAL RODANTE DO BRASIL

Técnicos altamente especializados

Trinta anos de experiência

Telefone ou Visite-nos Matéria prima de primeira qualidade
Fone 6421-3680 / 6421-8960 Fax 6421-0296 •

R.Sta Angelina n°6i 1 B Orçamento sem compromisso
*1 1 1- 1 1 Guarulhos - SP *Rigoroso controle de qualidade j-ep 07053-120 Rapidez na execução do serviço^
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LOCAÇÃO OE COMPRESSORES E ESCAVADEIRAS
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o COMPRESSORES DIESEL E ELÉTRICOS

O ESCAVADEIRAS COM MARTELO

HIDRÁULICO

O MARTELETES

O UNIDADES HIDRÁULICAS

O MÁQUINAS DE JATO DE AREIA |
O ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM CARROS

OFICINA PARA PRONTO ATENDIMENTfj

0^

Nâo é só locação, é solução PABX: 11 56815522 - 5522J999 - Fax: 11 5522.8191 www.armeq.com.br - e-mail: armeq@uol.com.br
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É ASSIM QUE SE CONSTRÓEM ESTRADAS
míttA Cíbêr, uma empresa

grupo Wirtgen, oferece ao

mercado brasileiro e latino

americano toda sua

experiência e liderança na

fabricação de equipamentos

para construção e

conservação de rodovias.

Aliando engenharia à

tecnologia de ponta, a Ciber

assegura qualidade e

eficiência em todos os projetos

que desenvolve e executa,

contando sempre com apoio

do reconhecido grupo

empresarial Wirtgen.

IcMl A Ciber oferece uma linha

' rc completa de:

■ ..v>' '£ • Usinas de asfalto

completa de:

• Usinas de asfalto

• Usinas de solos

• Filtros de manga

• Acabadoras

• Fresadoras

• Recicladoras

• Pavimentadoras de concreto.

Procure em nosso site o

representante mais próximo

de sua cidade.

Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda - Rua Senhor do Bom Fim, 177

Cep: 91140-380 - Porto Alegre ■ RS - Brasil - Fone: (51) 364.5099 - Fax: (51) 364.5360
Home page: www.ciber.com.br E-mail: ciber@ciber.com.br



ESPAÇO ABERTO _
ESPACIO ABIERTO "

ANALISADOR DE ISOLAÇÃO

TeraOhm; memório paro 1.000 p os e
compatibilidade com "C

TeraOhm: memória para 1.000 resii ta os y
compalibilidad con PC

OleraOhm 5kVé o mais novo lançamento da
Instronic destinado a ensaios de isolado elé
trica de materiais isolantes de máquinas
dantes, transformadores em geral (batxa, mé
dia e alta tensão), fios e cabos elétricos, gerado
res , painéis e mesas de comando e sistemas de
resistência de isolação.

Trata-se de um equipamento de múltiplas
aplicações que reúne: megômetro com 8 esca
las de resistência, tensão de testes de 250 à
5.000V e alcance de medição de capacitância
até 50iF; analisador para índice de polarização
(IP), relação de descargas elétricas (DD) e di
agnóstico de teste da isolação; "hipot" (testes

dielétricos em CC) com incremento de tensão
contínuo e/ou rampa, faixa de tensão de O a
5.000V e faixa de corrente 0-1,4 mA; e
voltímetro CA e CC com faixa de O a 600\/
simultaneamente à indicação de freqüência.
A memória do TeraOhm 5kV tem capacidade
para armazenar até 1.000 resultados de medi

ções e através de software específico, esses da
dos podem ser transferidos para um PC e com
por relatórios para análise mais detalhadas.

ANALIZADOR DE AISLACIÓN

El TeraOhm SkVesel último lanzamiento de

Ia empresa Instronic, destinado a ensayos
de aislación elécfrica de materiales aisladores

de máquinas rodantes, transformadores en
general (de baja, media y alta tensión),
cables y conductores eléctricos, generadores,
tableros y mesas de contrai y sistemas de
resistência de aislación.

Se trata de un equipo de múltiples
aplicaciones que reúne: un megômetro con
8 escalas de resistência, tensión de pruebas
de 250 a 5.000 Vy alcance de medición de
capacitancia de hasta SOpE; un analizador
de índice de polarización (IP), relación de
descargas eléctricas (DD) y diagnóstico de

ensayo de Ia aislación; un "hipot" (ensayos
dieléctricos en CC) con incremento continuo
de tensión y/o rampa, rango de tensión de
O a 5.000 Ve rango de corriente de O a 1,4
mA; y un voltímetro CA y CC con rango de O
a 600 V, con indicación simultânea de

frecuencia.

La memória dei TeraOhm 5 kV tiene

capacidad para almacenar hasta 1.000
resultados de mediciones y un software
específico, puede transferir estos datos a una

PC que emite informes para hacer un anólisis
mósdetallado.

RASTREIO E MONITORAMENTO

DE EQUIPAMENTOS

AW-SbcSystems, sediada em Jundiaí (SP), já
está comercializando no Brasil o TracS(2)t. É
uma solução desenvolvida para rastreio e
monitoramento de máquinas pesadas usando
o sistema de comunicação bi-direcional de
dados Via Satélite-ORBCOMM. O produto
TracSCgit foi fiuto de 3 anos de estudo e desen

volvimento em cooperação com a Caterpillar-

USA baseando-se nas necessidades da indús
tria de máquinas pesadas.
Podendo ser utilizado no monitoramento de
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GUINDASTES
Novos, ̂̂ Rebuilf^^ e usados.

Venda - Aluguel - Financiamento
iGUINDASTESl

Guindastes treliçados e hidráulicos sobre caminhão, esteiras ou tipo ̂ ^RT" de 10 a 600 ton.
Mais de 250 guindastes em stock

Aluguel de Guindastes
American

sobre esteiras de 60 a 600 ton.

Manitowoc

sobre esteiras de 100 a 250 ton.

Kobelco

sobre esteiras de 50 a 175 ton.

Terex

hidráulicos de 30 a 7 70 ton.

Guindastes sobre caminhão,

esteiras e pedestal.

TEREX
P&H

Produtos Terex

Aloster Dealer

Guindastes hidráulicos e

SuperStackers

UmAIN
Guindastes Hidráulicos

KOBELCO
Guindastes treliçados sobre
esteiros de 50 o 7300 ton

Derminahammer
«^ou»»oa'jOs roíJiPurNi

V
Martelos o diesel e vibratórios

Máquinas(atendimento em Português):
Ph:001 (305)406-9085 Waldemar, Fax:001 (305)406-9095,

E-mail:wpolizzi@aoLcom Peças: Ph:001-(954)974-1101 Fax:001 -(954)974-0122
NO SUL DA FLORIDA: 1414 N.W. 107 AVE Suite 105 Miami, FL, USA 33172



LIDERANÇA NA FABRICAÇAO E
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL RODANTE

Jt

ITALTRACTOR LANDRONI

CertifíeadQ n. 57.032

http://www.italtractorlandroni.cofn.br
vendas® itaitractorlandroni.com.bi)

Fone: (11) 6901-0155
Fax :(11) 6901-2511
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ALLIED
Compactodores
Estaqueadores

equipamentos como tratores, colheitadeiras,
retioescavadeiras, carreg3dores, empilhadeiras,
guindastes, e rolo-compressores, o sistema foi
desenvolvido como uma ferramenta adicional

no planejamento de manutenção e serviço, e
no gerenciamento de projetos, além de sua
aplicação mais óbvia na segurança
patrimonial.
Ele também pode se tomar um aliado para a
manutenção, ao viabilizar ações preventivas
baseadas em horas de operação da máquina ao
invés de estimativas, prever as falhas mais cm
muns com o uso de sensores e alarmes (tempe
ratura do motoi; pressão do óleo, bateria, etc. ..),
e uma programação de assistência técnica ba
seada na posição atual do equipamento.

RASTREO Y MONITORIZAClON

DE EQUIPOS

La empresa W-Six Sysfems, radicada en
Jundiaí (San Pablo), ya está comercializando
en Brasil el TracS@t. Es una solución
desarrollada para rasfrear y moniforizar
máquinas pesadas usando el sistema
ORBCOA/\M de comunicación bidireccional
de datos via satélite. El producto TracS@tes
el fruto de 3 anos de estúdios y desarrollo en
cooperación con CaterpilIar-USA, para
responder a Ias necesidades de Ia industria
de máquinas pesadas.
Puede ser utilizado para monitorizar equipas
como tractores, cosechadoras,
retroexcavadoras, cargadores, elevadores
hidráulicos, grúas y rodillos compresores. El
sistema ha sido concebido como una

herramienta adicional en el planeamiento
de los servidos de mantenimiento y en Ia
gestión de proyectos, además de su
aplicación más obvia: Ia seguridad
patrimonial.
Este producto puede, también, convertirse
en un aliado dei servido de mantenimiento,
ya que facilita Ia puesta en práctica de Ias
acciones preventivas basadas en Ias horas
de operación de Ia máquina, en lugar de
servidos por estimación; prevê Ias fallas más
comunes por médio de sensores y alarmas
(temperatura dei motor, presión dei aceite,
carga de Ia bateria, etc...); y permite
establecer un programa de asistencia técnica
basado en Ia posición actual dei equipo.

MAXIMIXER MM 15 PARA

TRANSPORTE DE CONCRETO.

A Fogliene lançou recentemente o maior
misturador MaxiMixer do Brasil, com capaci

dade para 15 m3 de argamassa ou 12 m3 de
concreto. O MM15 atende aos requisitos da
legislação rodoviária (lei da balança), podendo
trafegar com até 12 m3 de concreto, sem ex
cesso de carga, devido ao baixo peso do equipa
mento - eliminando, desta forma, o grande
problema enfrentado pelas concreteiras.
O lançamento nacional da betoneira MM 15
fabricado pela Fogliene foi possível graças à
parceria com a Ford, que auxiliou na adapta
ção do caminhão modelo 2425, transforman
do-o em um cavalo curto com 5^* roda, e com a
concreteira Jofege que, após já ter adquirido e
comprovado a eficiência do modelo MM9, re
solveu também apostar pioneiramente neste
modelo mais pesado.
Segundo o engenheiro Júnior Barbosa, da
concreteira Jofege, o equipamento propicia
perfeita homogeneização da mistura, poden
do inclusive realizar o transporte fazendo a
mistura apenas no canteiro de obras. O baixo
custo de manutenção também chama a aten
ção e a Jofege já conferiu grande economia de
combustível na ordem de 36%.

Par ser um sistema compacto, cilíndrico hori
zontal, o comprimento de todo o conjunto é
muito reduzido mesmo em um semi reboque
facilitando dessa forma as manobras necessá
rias. Outro ponto favorável é o baixo custo do
equipamento levando-se em conta o volume
transportado. A garantia de 2 anos do
misturador é também outro atrativo do equi
pamento.

Aempresa Fogliene também já disponibilizou
para comercialização outro equipamento o
MM 12 para 12 m3 de argamassa ou 10 m3 de
concreto em um semi reboque de 1 eixo trasei
ro. Segundo o diretor da empresa, Walmir
Fogliene, o projeto do MaxiMixer vem sofren
do constantes evoluções a fim de se adaptar as
necessidades brasileiras, estando neste mo
mento no ponto ideal de comercialização.

MAXIMIXER MM 15 PARA

ACARREO DE HORMIGÓN

La empresa Fogliene lanzó recientemente e/
mezclador MaxiMixer más grande de Brasil
con capacidad para 15 m^ de mortero ol 2 rrp
de hormigón. El MM15 cumple con Iqs
requisitos de Ia legislación vial que regula el
peso (ley de Ia báscula), ya que puede circular
con una carga máxima de 12 m^ de hormigón,
sin excederei limite establecido, debido albajo
peso dei equipo. De esta forma, se elimina el
gran problema enfrentado por los camiones
mezcladores. '

El lanzamiento en Brasil dei mezcladorMM 15
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fabricado por Fogliene ha sido posible gradas
a sus acuerdos de cooperación con Ford, que
colaboro adapiando ei camión modelo2425-
transformado en una cabeza tracfora con

quinfarrueda- y con Ia empresa cemeniera
Jofege que, después de haber adquirido y
comprobado Ia eficiência dei modelo A/W19,
ha deddido apostar fambién, de forma pionera,
a este modelo más pesado.
Según el Ing. Júnior Barbosa, de Jofege, el
equipo garantiza Ia perfecta homogeneidad
de Ia mezcla, pudiendo incluso realizar el
acarreo estáficamente, mezclando sólo en el
obrador. Su bajo costa de mantenimiento
también llama Ia atención y Jofege ya
comprobó que ha ahorrado airededordel 36%
en combustible.

Por ser un sistema compacto, cilíndrico
horizontal. Ia longitud de todo el conjunto es
bastante reducida, incluso con un
semirremolque, facilitando de esta forma Ias
maniobras necesarias. Ofro punto favorable
es el bajo costo dei equipo teniéndose en
cuenta el volumen transportado. La garantia
de 2 anos dei mezclador es también atro

atractivo dei equipo.
La empresa Fogliene ya está comercializando
ofro modelo, el AMA 12, para 12m^de mortero

PARA NÃO RODAR ATRÁS
DE PEÇAS SEMINOVAS

BASTA DISCAR PARA A GENTE.

GRANDE ESTOQUE COM O MELHOR

PREÇO VOCÊ ENCONTRA AOÜl.

LIGAÇAOAmA gratuita

0800-90>CURI
2 8 7

www.curipecas.com.br

o 10 m^ de hormigón en un
semirremolque de un e/e
trasero. De acuerdo con

el director de Ia

empresa, Walmir
Fogliene, el diseno dei
AAaxiMixer ha recibido

diversas modificadones

con el fin de adaptarlo
a  Ias necesidades

brasilenas, encon-
trándose en este

momento en el punto
ideal de comerciali-

zación.

CUMMINS E

KOMATSU

LANÇAM SUPER
MOTOR PARA

MINERAÇÃO

Através de uma joint-venture entre a Cummins
e Komatsu, denominada Industrial Power
AUiance, chegou ao mercado internacional o mai
or motor já desenvolvido para uso em equipa
mentos de mineração. Trata-sedoQSK78,de 18
cilindros, 78 litros, e 3.500 HP, que está
sendo fabricado nas instalações
da Cummins, em Daventr»', na Inglaterra.
Além da elevada potência, o QSK caracteriza-se
pelo avançado sistema de geren-ciamento ele
trônico e a capacidade de t rabalhar nas mais
severas condições. A"chave" de sua per-formance
estánoprojeto,comdois estágjos de tu rbochaiging,
com intercooler e aftercooler, que garantem ao

motor esfriamento, alta compressão de ar a altas
altitudes, com alta eficiência, e baixo nível con
trole de emissões.

O sistema de gerenciamento eletrônico da
Cummins, Quantum, também permite que o
usuário "veja" a performance do motor, cilindro
porcilindro,quantoeleestiveroperando. Sensores
estrategicamente colocados também permitem
que dados do módulo de controle eletrônico, as-
sim como do monitor de lubrificação,

resfriamento, pressão, combustível e ar sejam
disponibilizados on line ou armazenados para
análises posteriores. O QSKvem equipado com o
sistema Preluli, que automaticamente lubrifica
os componentes internos antes da partida, elimi
nando desgastes prematuros e prolongando avida
útil do motor.

CUAAAAINS Y KOAAATSU LANZAN

SUPERAAOTOR PARA AAINERÍA

Fruto de Ia joint venfure entre Ias empresas

QSK78: o super motor do Cummins/Komotsu
QSK78: el supermotor de Cumtnins/Komatsu

Cummins y Komatsu, denominada Industrial
Power Alliance, ha llegado al mercado
internacional el motor más grande ya
desarrollado para uso en equipos de minería.
Se trata dei QSK 78, de 18 cilindros, 78 litros y
3.500 hp, que está siendo fabricado en Ias
instalaciones de Cummins, en Daventry,
Inglaterra.
Aparte de su elevada potência, el motor QSK
se caracteriza por su avanzado sistema de
gestión electrónica y su capacidad de trabajar
en Ias más severas condiciones. La 'clave"
de su desempeno está en el diseno: dos etapas
de turbo-alimentación, con en-friadores
intermediário y posterior, que te garantizan
un excelente enfriamiento, alta com-presián
de aire a grandes altitudes con una gran
eficiência y un bajo nivel de emisiones.
El sistema de gestión electrónica de Cummins,
Quantum, te permite al usuário ver" el
desempeno dei motor, cilindro por cilindro,
mientras se encuentra operando. Sensores
estratégicamente colocados también
posibilitan que tanto los datos dei módulo de
control electrónico como los dei monitor de

lubricación, enfriamiento, presión,
combustible y aire estén disponibles para
consultas o almacenamiento, de modo que
se los puede analizar posteriormente. El
motor QSK está equipado con el sistema
Prelub, que automáticamente lubrica los
componentes internos antes de ponerlo en
marcha, para eliminar los desgastes
prematuros y prolongar su vida útil.
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Onde tem trabalho da

pesada, tem peça Lufer.
Onde tem Brasil,
tem revenda Lufer.
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INMETRO

Quem tem as melhores opções em

produtos, com o melhor relação

custo X benefício, tem que

estar sempre perto de você

e sua empresa. Afinal, você

nunca sabe quando vai

'  precisar. Por isso, a Lufer

conta com uma grande rede de

espalhada pelo

Brasil, especializada em oferecer as

melhores soluções Lufer pelas melhores

condições do mercado.

Agora, não perco mais tempo. Confira o

revendedor abaixo mais perto de você e

conheça toda a linha de produtos Lufer. As

melhores opções e soluções para você e seu

equipamento.

<>3?^ revendedores

Lufer Indústria Mecânica Lida.
Informações Lufer: (41) 382.3536 • Televendas Lufer: (41) 382.3646

www.liifer.com.br

REVENDAS:t«R/n A QütitibaiEngepeçasTel.: (41) 376-1311 ■ www.engepecas.com.bi-ImporcateTeL: (41) 276-7707 curitiba@impofcate.com Londrina: TratorforteTel : (43) 325-5343 ■ Fax.: (43) 321-4642 SÃO PAULO
Pauln: A-íusman Tíaíores Tei.: (11) 6955-7866 ■ www.agusman.com.br - Luca Trator Tei.: (11) 6910-5353 ■ www.lucatrator.com.br - Worid-Tractor lei.: (11) 3619-3712 ■ www.woridtraclor.com.br - Maxxi Trator Tel:

~  --(TI) 6955V3ia:"roaxxiliaiffl.@uoi.com.br - Seviiha Tei.: (11) 6702-1522 sevilha@cwaynet.com.br - Leio Tratores e Peças Te!.: (11) 3931-0299 www.ielotralores.com.br Presidente Prudenlp.: imporcate Tei.: (18) 231-3609
pfudenlê@ii1ipprcale.com RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro: Equitrama Tei.: (21) 560-4242 Fax.: (21) 290-8448 MINAS GERAIS Belo Horizonte: Comerciai Jaraguá Tei.: (31) 443-6776 GOIÁS Goiânia: Traiorpiiar GO Tei.:

(62) 2a_7-4646-Traiorpilat@cuitura.com br MATO GROSSO 00 SUL Camoo Grande: imporcate Tei.: (67) 741-381T campogrande@imporcate.com BAHIA Salvador: Traiortécnica Tei.- (71) 392-1984 ■ Fax.: (71) 392-0096
CEARÂ/RÍO GRANDE DO NORTE/ PIAUÍ Fortaleza: FGM Com e Rep Tel. (85) 272-4899 Fax : (85) 272-6244 PERNAMBUCO Jahoatão: Ttaiorpiiar NE Tei. (81) 476-3399 Fax.. (81) 476-4061




