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HyundaiconfirmafábricaemSP

NEGÓCIOS

Caoanegociacommontadorachinesa
AUTOMÓVEIS

Data: 08 de dezembro
Das 8h30 às 12h30
Hotel Renaissance, São Paulo

Turismo e os novos pólos industriais.

APRESENTA:

Realização: Apoio:

Mais informações: 11 3093-5850 ou www.forunsestadao.com.br

Convites limitados - Inscrições gratuitas

Abertura: 
Aumento de renda estimula 
consumo e investimentos.

Painel 1: Conheça melhor o Nordeste.
Oportunidades e gargalos de crescimento.
Mediador: Cley Scholz 

Painel 2: Venha para o Nordeste.
A vocação industrial, tecnológica e turística da região.
Mediador: Cley Scholz
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Grupo brasileiro pretende produzir no País os carros da BYD, que pertence ao homemmais rico da China

Cleide Silva

O empresário brasileiro Carlos
Alberto de Oliveira Andrade,
donodogrupoCaoaedafábrica
queproduzveículosdacoreana
Hyundai em Goiás, desembar-
canapróximasegunda-feirana
China para um encontro com o
homemmaisricodopaís:Wang
Chuanfu, dono daBYD,monta-
dora que pretende ser a maior
do mundo num período de 15
anos.

O objetivo deAndrade é vol-
tar ao Brasil com umprotocolo
de intenções estabelecendo a
parceria entre os dois grupos
para abrir aqui uma fábrica da
marca. Ele será acompanhado
na viagem por um engenheiro
que testará todos os carros da
BYD para analisar quais se-
riammaisadequadosaomerca-
do brasileiro. Andrade adianta
queapostamais emmodelosde
médio porte. Um dos modelos
que será testadoporAndradee
sua equipe é o F3, modelo com
motor 1.5eque, naChina, éven-
dido por cerca deR$ 20mil.

O convite para a visita à
Shenzhen, onde está a sede da
BYD, veio do próprio Chuanfu,
informaAndrade.Segundo ele,
o empresário chinês está de
olho no mercado brasileiro há
algumtempo.Elechegouaana-
lisarumaparceriacomoempre-
sário Eike Batista, dono da mi-
neradoraMMX,eopróprioAn-

drade,masasociedadetriparti-
te não foi adiante.

“Vamos discutir uma parce-
ria, mas ainda não sabemos as
bases de um futuro acordo e
nem que produtos poderemos
fabricar no Brasil”, diz Andra-
de. O empresário tem licença
para produzir no País alguns
veículos da coreana Hyundai,
mas todo o investimento na fá-
brica inaugurada em Anápolis
(GO) em 2007 é próprio. No ca-
so de umaparceria comaBYD,
os investimentos seriam com-
partilhados, mas a parcela que

caberia a cada grupo é um dos
pontos a seremdiscutidos.

O local da futura fábrica, se-
gundoAndrade, só começará a
ser negociado após a assinatu-
ra do protocolo de intenções.
No meio automobilístico, po-
rém, Pernambuco é um dos
mais cotados. O governador lo-
cal,EduardoCampos, temfeito
esforços para atrair uma mon-
tadoraaoEstado.Aoprorrogar
recentementeoacordoautomo-
tivo que estabelece benefícios
para empresas que se instala-
remnasregiõesNorteeNordes-

te, o governo federal facilitou
aindamaisosprojetosdogover-
nador pernambucano.

Emagosto,adireçãodaBYD
confirmouaoEstadoqueplane-
javaentrarnoBrasil entre2010
e2011, inicialmenteexportando
produtos e, depois, com produ-
ção local. Neste ano, a BYD –
iniciais para a frase em inglês
Build Your Dreams (construa
seus sonhos) – deve produzir
400mil veículosnaChina,volu-
meque chegará entre 800mil e
1 milhão de unidades no próxi-
mo ano, quando duas novas fá-

bricas serão inauguradas. Ho-
je, o grupo temduas unidades.

WARREN BUFFETT
O dono da BYD, Wang Chuan-
fu, é considerado hoje um dos
homens mais ricos do mundo,
com uma fortuna estimada em
US$ 5,1 bilhões. Ele fundou a
montadora há apenas 14 anos,
mas ao se antecipar no lança-
mentomundialdoprimeirocar-
ro elétrico, no ano passado,
atraiu o investidorWarrenBu-
ffett, que adquiriu 10% das
ações da empresa.

Desde então, a BYD vem ga-
nhandodestaquenomundoau-
tomotivo.Emrecentesdeclara-
ções, Chuanfu disse que o gru-
po será o maior fabricante de
veículos da China até 2015 e o
maior domundo até 2025.
O grupo Hyundai/Caoa tam-

bémvemsedestacandonomer-
cadobrasileiroejáéomaiorim-
portadordecarrosnoPaís.Nes-
te ano, deve importar cerca de
70mil veículos, além de produ-
zir ominicaminhãoHRe, apar-
tir de janeiro, o utilitário Tuc-
son. ● COLABOROUDÉBORATHOMÉ

AVANÇO–Fundadaháapenas 14anos, aBYDdeveproduzir 400mil veículosnaChinaesteano

TYRONE SIU/REUTERS–23/11/2009

●●●O grupo coreano Hyundai con-
firmou a instalação de uma fábri-
ca em Piracicaba (SP) para pro-
duzir 150mil carros por ano, pro-
jeto orçado emUS$ 600mi-
lhões. Ontem, o vice-presidente
mundial da companhia, Eui-Sun
Chung, se reuniu emSão Paulo
como governador José Serra pa-
ra comunicar a retomada do pro-
jeto. A construção havia sido
anunciada em setembro de
2008,mas em janeiro o grupo
suspendeu o plano, alegando difi-
culdades diante da crise financei-
ra internacional.

Agora, amultinacional coreana
retomou o projeto da fábrica, que
deverá entrar em operação em

2012, um ano depois do inicial-
mente previsto, e gerar 1,6mil
empregos. Serra informou que
Estado e Prefeitura de Piracicaba
investirãomais de R$ 50milhões
em infraestrutura na cidade.

A fábrica paulista é um investi-
mento da própria Hyundai corea-
na. A unidade instalada emAná-
polis (GO), é bancada pelo empre-
sário brasileiro Carlos Alberto de
Oliveira Andrade, do grupo Caoa,
que obteve licença para fabricar
veículos comerciais, como o utili-
tário Tucson, e que também é o
importador oficial damarca. Em
2010, Andrade também iniciará a
produção de um caminhão Hyun-
dai no Uruguai. ● C.S.
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