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NOTAS

Banco destaca investimentos no Brasil

Um estudo divulgado pelo banco de 
investimentos Merrill Lynch estima que 
os principais países emergentes inves-
tirão anualmente US$ 2,25 trilhões em 
projetos de infra-estrutura nos próximos 
três anos. Apesar do crescente custo 
das matérias-primas e das incertezas 
em relação ao comportamento do pre-
ço das commodities no futuro, o banco 
avalia que o aporte de recursos em 
obras de transporte, energia e sanea-
mento contribui no combate à infl ação. 
Além disso, tais projetos serão motiva-
dos pela necessidade de atendimento à 
demanda de industrialização e urbaniza-
ção dos emergentes.

Segundo esse estudo, a China con-
tinuará liderando o ranking de investi-
mentos em infra-estrutura, com o apor-
te de US$ 725 bilhões/ano, seguida 
pelo Oriente Médio (US$ 400 bilhões), 
a Rússia (US$ 325 bilhões), Índia (US$ 
240 bilhões) e Brasil (US$ 225 bilhões). 
O valor atribuído ao mercado brasilei-
ro está muito acima dos aportes pre-
vistos em 2008, que deverão totalizar 
US$ 54,4 bilhões (R$ 86,6 bilhões), de 

acordo com estimativas da Associação 
Brasileira de Infra-Estrutura de Indús-
trias de Base (Abimaq). Os investimen-
tos em infra-estrutura no País estão 
aumentando, mas a entidade avalia 
que eles continuam abaixo da necessi-
dade, que seria de, no mínimo, R$ 108 
bilhões/ano.

ERRATA
Na reportagem “Fresadoras: projetadas para serviços pesados”, da edição de março da M&T  (número 112, página 22), 

publicamos que a Bomag é uma empresa norte-americana, quando sua origem é alemã.

Peçaforte completa 20 anos
A Peçaforte, que atua na venda e locação de equipamentos e ferramentas para 

construção civil, está completando 20 anos de existência com crescimento nas 
vendas e ampliação na linha de produtos. Fundada em 1988, ela contribuiu com 
a industrialização dos canteiros de obras ao disponibilizar máquinas para corte e 
dobra de ferro, evitando a perda de materiais e proporcionando maior produtivi-
dade às concretagens.

Atualmente, as centrais de corte e dobra de ferro da empresa processam mais 
de 20 t/mês de aço em todo o território brasileiro e seu parque de máquinas 
soma cerca de 200 unidades, incluindo elevadores de obras e plataformas tipo 
cremalheira, andaimes, balancins, misturadores para concreto pré-moldado e fer-
ramentas em geral, entre outros. Para oferecer assistência técnica aos clientes, 
ela conta com uma frota de carros-ofi cina preparada para a manutenção dos equi-
pamentos no campo, de forma a evitar paradas desnecessárias.

Caçamba britadora 

recebe prêmio na 

Polônia
A empresa italiana Meccanica Bre-

ganzese, também conhecida como MB 
Crusher, comemorou a premiação de 
sua caçamba britadora entre os equi-
pamentos mais inovadores apresenta-
dos na feira de máquinas rodoviárias 
Autostrada-Polska, realizada na Polônia. 
Segundo Veronica Guerra, da área de 
marketing da empresa, a demonstração 
do produto ajudou a divulgar aos visitan-
tes do evento os ganhos de custo que 
ele proporciona no canteiro de obras, 
resultando em contatos e oportunidades 
de negócios.

Usada como implemento em escava-
deiras hidráulicas, a caçamba fragmen-
ta materiais gerados em demolições, 
pedras e outros, inclusive com a remo-
ção de barras de ferro por meio de um 
sistema eletromagnético. Com isso, ela 
reduz custos de transporte e possibilita 
o reaproveitamento desses materiais na 
própria obra. A feira Autostrada-Polska, 
por sua vez, realiza-se anualmente em 
Kielce, na Polônia, reunindo fabricantes 
e construtoras especializadas em obras 
de rodovias. Em sua última edição, ela 
atraiu 15.000 visitantes interessados 
em conhecer as inovações em equipa-
mentos apresentadas por 800 exposito-
res de 26 países.


