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A fabricante chinesa que fechou um acordo preliminar para comprar a divisão Hummer da 
General Motors Corp. afirma que pretende dar vida nova ao veículo, que é grande consumidor 
de combustível, promovendo a marca no mundo todo, inclusive na China, e investindo em 
tecnologias limpas para o motor. 
 
Mas a breve história da Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co. não indica de que 
forma ela vai poder recuperar a marca da GM conhecida por sua série de utilitários robustos, 
baseados no conceito do jipe militar americano Humvee. 
 
Analistas também dizem que o negócio pode enfrentar grandes obstáculos para obter sanção 
das autoridades em Pequim, porque a transação entra em conflito com as recentes mudanças 
nas políticas ambiental e industrial da China. 
 
A Tengzhong, que fabrica veículos industriais pesados como caminhões basculantes, é uma 
incógnita mesmo entre as montadoras chinesas. "Quem? Foi o que eu me perguntei hoje de 
manhã, quando ouvi a notícia", disse um alto executivo de engenharia da Changfeng Motor 
Co., fabricante de utilitários da província de Hunan. "Eu nunca tinha ouvido falar dessa 
empresa", disse o executivo, que não quis se identificar. "Será uma companhia estatal ou 
privada? O que eles fabricam?" 
 
A sede da Tengzhong - instalada em meio a arrozais a uma hora de carro ao sul de Chengdu, 
capital da província de Sichuan, no sudoeste da China, que vem tendo crescimento explosivo 
revela pouco. O espaçoso complexo, com unidades de produção com paredes cinza-escuro e 
frisos vermelhos, é protegido por muros de concreto de dois metros de altura, e monitorado 
por câmeras de segurança. 
 
O diretor-presidente Yang Yi não quis revelar quanto a firma está oferecendo pela Hummer 
marca que teve grande sucesso numa época de combustível barato e consumo ostensivo, mas 
que agora se tornou um símbolo das decisões erradas de Detroit. 
 
Segundo avaliações de analistas, a Tengzhong provavelmente pagará de US$ 200 milhões a 
US$ 300 milhões. Yang também não quis dar quaisquer informações financeiras sobre a 
Tengzhong, tais como faturamento ou lucro, dizendo que não tem obrigação de revelar esses 
dados por ser uma empresa de capital fechado. 
 
Mesmo assim, em entrevista por telefone ontem, quando estava em Detroit, ele falou com 
entusiasmo sobre essa marca que, segundo ele, personifica o novo espírito de aventura do 
chinês que é proprietário de um carro. "O motivo pelo qual estamos interessados no Hummer é 
que acreditamos que o Hummer tem grande potencial e futuro", disse. "Além disso, temos 
muita confiança nas perspectivas da indústria automobilística mundial (...) e também no 
desenvolvimento do mercado para utilitários na China." Yang observou que, apesar da crise 
financeira, as vendas de utilitários estão aumentando depressa na China. Eles são 
particularmente populares em regiões mineradoras e agrícolas, como Sichuan. 
 
Yang quer transformar o Hummer marca concentrada nos Estados Unidos, embora vendida em 
mais de 30 países em um ícone mundial, e aumentar sua presença na China, onde vendeu 69 
unidades no ano passado. 
 
"Expandir a marca na China é uma importante prioridade para nós", disse. "A Tengzhong 
pretende investir pesado na Hummer para torná-la uma marca verdadeiramente mundial." 
 
Inicialmente, porém, ele disse que a Tengzhong não planeja fazer mudanças radicais na marca 
e pretende conservar a atual equipe executiva dela. O diretor-presidente da Hummer, Jim 
Taylor, disse ontem que a Tengzhong planeja deixar a maior parte das operações nos EUA. 
 



No mais longo prazo, para tornar a marca viável, Yang e sua equipe planejam injetar dinheiro 
no rápido desenvolvimento de tecnologias "novas e mais limpas", disse. O Hummer atual faz 
em torno de 6,4 km por litro. 
 
A Tengzhong é uma empresa privada, embora tenha fortes vínculos com o governo e o Partido 
Comunista, segundo analistas do setor. Ela se expandiu sobretudo por meio de fusões e 
aquisições, começando em 2005 pela Changdian Electric Co., fabricante de máquinas de 
Sichuan com 40 anos de idade. A Tengzhong havia sido fundada naquele ano por um grupo de 
investidores que incluía seu presidente do conselho, Chen Shi. Yang foi contratado para ser 
diretor-presidente em 2008. Ele foi antes secretário do Partido Comunista de uma fabricante 
estatal de caldeiras, segundo um representante da empresa. 
 
A Tengzhong deve usar uma combinação de caixa próprio e empréstimos bancários para 
financiar a aquisição da Hummer, disse Yang. Ele afirmou ainda que a empresa assinou um 
acordo preliminar com a GM, mas ainda não obteve aprovação do governo chinês para fechar o 
negócio. 
 
Analistas dizem que o acordo também pode disparar alarmes entre as autoridades industriais 
do governo chinês que estão pressionando por uma consolidação acelerada da indústria 
automobilística do país, que é altamente fragmentada e tem mais de 80 montadoras de todos 
os tamanhos competindo. 
 
"Essas são questões em aberto que a Tengzhong precisa resolver com o governo", diz Yale 
Zhang, um analista em Xangai da consultoria americana CSM Worldwide. "A última coisa que o 
governo central da China quer ver, por exemplo, é uma nova grande montadora emergir 
dentro da China." 
 
Em Chengdu, os moradores pareciam surpresos com os acontecimentos. "Ficamos todos 
chocados com a notícia", disse Yang Cheng, gerente da única concessionária Hummer da 
cidade. 
 
Um grupo de repórteres chineses se aglomerou ao lado dos portões da sede da Tengzhong, na 
esperança de conseguir migalhas de informação sobre uma empresa de que poucos haviam 
ouvido falar. Não há nome ou logo visíveis do lado de fora do complexo. O único sinal num 
prédio visível do portão principal em letras pretas sobre fundo amarelo exorta os trabalhadores 
uniformizados: "Que o mundo nos copie!" 
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