
%HermesFileInfo:B-21:20101105:

O ESTADO DE S. PAULO SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2010 Negócios B21

Magna International compra
fábricas da brasileira Resil

BANCA FORTE

ALLONS ENFANTS

● Os dez maiores bancos do País por
valor de mercado listados na Bovespa

● O programa especial de finan-
ciamento para o desenvolvimen-
to de sistemas de tração elétrica,
baterias e capacitadores aplica-
dos a veículos elétricos automo-
tores, incluindo híbridos, recebeu
32 propostas. A linha especial foi
aberta pela Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep), ligada ao
Ministério de Ciência e Tecnolo-
gia, em 31 de agosto e encerrada
em 14 de outubro. O programa
tem R$ 500 milhões em recursos
não reembolsáveis, dos quais R$
90 milhões para a área de ener-
gia, que inclui também itens co-
mo desenvolvimento de plantas-
piloto para obtenção de etanol de
segunda geração.

Só as 32 propostas que envol-
vem veículos elétricos somam
R$ 80,4 milhões em subvenção.
Juntando todas áreas previstas
no edital, a demanda soma R$
1,9 bilhão. “As propostas pas-
sam agora por um processo de
seleção onde se leva em conta o
produto, plano de investimento,
como o produto será inserido no
mercado e outros itens”, explica
Murilo Azevedo Guimarães, da
Finep. A lista de aprovados será
divulgada em maio. / C.S.
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N a disputa pelos ativos
da americana AEI
Energy na America La-
tina, que incluem a dis-
tribuidora de energia
Elektro, de São Paulo,

apareceu uma proposta correndo
por fora. Conforme apurou o repór-
ter David Friedlander, ela foi feita pe-
lo banqueiro André Esteves, do BTG
Pactual. Enquanto a CPFL e os espa-
nhóis da Iberdrola fizeram ofertas pa-
ra comprar o pacote inteiro, avaliado
entre R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões,
emissários de Esteves apresentaram
uma proposta alternativa que permi-
tiria à AEI continuar no controle dos
negócios na região. O BTG, por sua
vez, ficaria com o comando dos ati-
vos do segmento de comercialização
de energia, que lhe interessam mais.
Procurados, BTG e AEI Energy não
quiseram se pronunciar.

De acordo com executivos que
acompanham o processo, a proposta
do BTG envolveria algumas opera-
ções paralelas. Ela prevê uma associa-
ção de ativos, na qual o BTG e alguns
de seus sócios entrariam com partici-
pações que possuem no setor elétri-
co. Entrariam nessa conta a comer-
cializadora de energia Coomex, re-
centemente adquirida pelo banco
brasileiro, e a concessionária Equato-
rial Energia. Esteves e alguns sócios
são cotistas do fundo PCP, controla-
dor da Equatorial, mas como minori-
tários. Para colocar a empresa no ne-
gócio, comprariam a participação da
Vinci Partners, controladora da
Equatorial por meio do fundo PCP.
Os donos da Vinci são os antigos só-
cios de Esteves no banco Pactual.

O BTG é considerado a zebra da
disputa, mas sua proposta é conside-
rada ousada por fontes que acompa-

nham o processo. Partindo da premissa
de que a AEI gostaria de manter seus
ativos latino-americanos, mas precisou
colocá-los à venda para dar liquidez a
alguns de seus acionistas, o banco de
Esteves montou um pacote que daria
um novo formato ao negócio da AEI na
região, manteria o controle nas mãos
dos americanos e ainda criaria mecanis-
mos para dar liquidez aos que quiserem
sair da operação.

Cleide Silva

O governo Lula deve deixar para
a equipe da presidente eleita Dil-
ma Rousseff o programa de in-
centivo aos veículos elétricos e
híbridos. Após idas e vindas,
com direito até a evento de anún-
cio suspenso cinco minutos an-
tes do horário previsto – em
maio –, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva não se posicionou
sobre um projeto nacional.

Em visita na semana passada
ao Salão do Automóvel em São
Paulo, Lula entrou em alguns
dos 20 modelos híbridos e elétri-
cos expostos no evento e ainda
ganhou, em regime de comoda-
to, um Ford Fusion híbrido, mo-
vido a gasolina e eletricidade.

Mas, enquanto a definição do
programa não vem, grupos em-
presariais antecipam anúncios
de projetos por acreditarem que
o Brasil precisa estar na rota da
eletrificação veicular. Hoje à noi-
te, em evento no Consulado Bri-
tânico, em São Paulo, o grupo in-
glês de investimento Capadoc-
cia, que recentemente adquiriu
a empresa brasileira Obvio!,
apresenta o 828H, minicarro hí-
brido que terá eletricidade gera-
da por um motor a etanol.

É o primeiro motor com essa
tecnologia no mundo. Até agora,
os modelos disponíveis em diver-
sos países operavam com gasoli-
na ou diesel. O propulsor foi de-
senvolvido na Inglaterra, com
ajuda de engenheiros brasilei-

ros. É um motor de alta eficiên-
cia que vai gerar energia para car-
regar a bateria elétrica, que tam-
bém pode ser carregada na toma-
da. Se fosse vendido hoje, o
828H custaria entre R$ 150 mil e
R$ 200 mil.

O evento de hoje é dirigido a
um grupo de 200 pessoas, a maio-
ria empresários britânicos que

atua no País e também pilotos e
organizadores da Fórmula 1. É a
primeira vez que o carro, já visto
em salões nos EUA, será mostra-
do em um evento no País. “Te-
mos grande interesse no desen-
volvimento de tecnologias para
diminuir os níveis de emissão de
carbono”, diz John Doddrell,
cônsul em São Paulo.

Será lançado durante o evento
um sistema de geração de ener-
gia sem fio desenvolvido pelo
grupo Halo. O Capadoccia anun-
cia ainda parceria com a Gevco,
empresa pertencente ao grupo
inglês Lotus, que está desenvol-
vendo uma família de carros elé-
tricos, um deles compacto para
quatro pessoas, chamado de

e-City. Futuramente, o modelo
também poderá ser fabricado no
Brasil a preços bem mais compe-
titivos que o 828H, diz Ricardo
Machado, presidente da Obvio!.

“Aguardamos a decisão do go-
verno sobre um programa de in-
centivos à eletrificação”, infor-
ma Machado. Os governos de to-
dos os países que estão lançando
carros elétricos oferecem incen-
tivos para a compra.

O Capadoccia tem planos de
montar uma fábrica no Brasil,
mas, sem medidas governamen-
tais, poderá ir para o México.

Fábrica. Outra iniciativa é a do
empresário Eike Batista, da EBX.
Ele anunciou que vai construir
uma fábrica de carros elétricos
no Porto do Açu, no Rio de Janei-
ro. Disse que já existem negocia-
ções com fornecedores de tecno-
logia japoneses e europeus e que
a ideia é iniciar a produção em
até quatro anos. O investimento
estimado é de US$ 1 bilhão.

Mais uma empresa a manifes-
tar interesse foi a Oxxor Motors,
que assinou acordo de intenções
com a Prefeitura de Campo Lar-
go (PR). A Mitsubishi do Brasil
mostrou em várias eventos e
também ao presidente Lula um
compacto elétrico feito pela mar-
ca no Japão, o i-MiEV e não des-
carta a produção local no futuro.

No Consulado também serão
expostos modelos de alto luxo
das marcas inglesas Aston Mar-
tin, Mini, Jaguar e Land Rover

Brasil vê 1º carro movido a etanol e eletricidade
Montadora Obvio!, vendida ao fundo inglês Capadoccia, apresenta hoje no País seu carro equipado com motor desenvolvido na Inglaterra

BTG entra
na briga por
ativos da
AEI Energy

foi o lucro do BNP Paribas, o maior
banco francês em valor de mercado,
no terceiro trimestre de 2010. Trata-se
de um crescimento de 46% sobre o
mesmo período do ano anterior

Projetos para o
setor têm demanda
de R$ 1,9 bilhão

Banco Valor
Itaú Unibanco 169

Bradesco 122

Banco do Brasil 97

Santander 96

Banrisul 7

Bic Banco 4

Banco do Nordeste 3,8

Daycoval 2,5

ABC Brasil 2,3

Cruzeiro do Sul 2

JOSE PATRICIO/AE

A Magna International, uma das
maiores fabricantes mundiais
de autopeças, com sede no Cana-
dá, anuncia hoje a compra da divi-
são de estruturas e moldes para

assentos de bancos de carros da
Resil, grupo familiar brasileiro
com três fábricas em São Joa-
quim das Bicas (MG), Camaçari
(BA) e Córdoba (Argentina),

que faturou em 2009 R$ 294 mi-
lhões. O valor do negócio não foi
revelado.

A aquisição vai ampliar a atua-
ção da Magna no País, onde já
produz, em São Paulo, sistemas
de chassis, carrocerias e fechadu-
ras para portas de automóveis,
entre outros itens. “O Brasil é
um país em crescimento, traba-

lha com plataformas globais e
por isso queremos expandir nos-
sa presença para atender o mer-
cado”, diz Joe Pittel, presidente
da Magna Seating, uma das uni-
dades da Magna International.

As três fábricas da Resil empre-
gam 1,45 mil funcionários e a ten-
dência futura é de contratações,
afirma Wilheim Keller, responsá-

vel pelo grupo na América do
Sul. No mês passado, a Magna já
havia anunciado a abertura de
duas novas fábricas. Uma delas,
em Jundiaí (SP), para a produ-
ção de chassis e carrocerias, em
2011, e outra em São Caetano do
Sul (SP), que fornecerá bancos
para um novo carro da General
Motors a partir de 2012.

A Magna assumirá a adminis-
tração das unidades da Resil –
que passarão a se chamar Magna
Seating – em janeiro.

O grupo Magna International
foi um dos candidatos à compra
da Opel, divisão da General Mo-
tors da Europa. O negócio estava
quase fechado quando a monta-
dora desistiu da venda./ C.S.

Zebra. Proposta do BTG, de Esteves, para acordo com a AEI é considerada ousada
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PNEUS
Pirelli vai investir
US$ 300 milhões
A Pirelli anunciou ontem investimen-
tos de US$ 300 milhões em suas opera-
ções brasileiras para o período
2011-2013. O montante será aplicado
principalmente no aumento de 30% da
capacidade produtiva de pneus. Só o
segmento de carros de passeio, pica-
pes e utilitários deve ampliar a capaci-
dade para 7 milhões de unidades ao
ano. Na América Latina, o investimen-
to total soma US$ 600 milhões e inclui
a abertura de uma fábrica no México.

MATÉRIA-PRIMA
Consumo de aço inox
volta a crescer no País
O faturamento do negócio de inox no
Brasil deverá chegar a US$ 5 bilhões
neste ano, graças um crescimento de
25% no consumo aparente. Segundo
Frederico Ayres Lima, presidente do
conselho do Núcleo Inox, que reúne as
empresas do setor, trata-se de uma vol-
ta aos patamares de 2008, anteriores à
crise. A perspectiva é de que o cresci-
mento da demanda continue em seto-
res como o agronegócio, construção
civil e petróleo e gás. Diante desse qua-
dro, o setor está se mobilizando para
aumentar o uso do inox no País. Uma
das iniciativas é a Feinox 2010, feira
que acontecerá no Centro de Exposi-
ções Imigrantes, em São Paulo, no pe-
ríodo de 16 a 18 de novembro.

EMPREGO
Comércio de São Paulo
faz doze meses em nove
O aquecimento da economia está
repercutindo favoravelmente no
comércio paulista. Em apenas nove
meses de 2010, a criação de novos
empregos na região metropolitana
de São Paulo superou em 10% os
resultados registrados durante todo
o ano passado. Segundo dados do
Caged, analisados pela Fecomércio,
entre janeiro e setembro foram
preenchidas 44.331 novas vagas, con-
tra 40.556 dos doze meses de 2009.
O movimento é liderado pelo setor
de supermercados, com 9.062 con-
tratações, seguido pelo de material
de construção, com 7.521.

ADVOCACIA
Souza Cescon lidera
fusões e aquisições
Segundo a Thomson Reuters, o Sou-
za Cescon, de São Paulo, foi o escri-
tório de advocacia brasileiro que
mais assessorou operações de fu-
sões e aquisições no Brasil nos pri-
meiros nove meses de 2010. Com
participação em transações que en-
volveram Shell/Cosan, Portugal Te-
lecom/Telemar Participações e Bun-
ge/Vale, entre outras, o Souza Ces-
con esteve presente em 30% dos ne-
gócios do período. Entre janeiro e
setembro, as operações anunciadas
totalizaram US$ 88,8 bilhões.

IMÓVEIS
Prosperitas vende prédios
no Rio para a Kinea
A Prosperitas Investimentos, de São
Paulo, fechou a venda de sua subsi-
diária REC Rio Centro, proprietária
de dois edifícios comerciais no Rio
de Janeiro, para a Kinea, empresa de
investimentos alternativos do gru-
po Itaú. Localizados no centro da
cidade, na rua do Lavradio e na ave-
nida Gomes Freire, os prédios estão
alugados, respectivamente, para a
Caixa Econômica Federal e para o
Banco do Brasil. Os valores da opera-
ção não foram revelados.
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Protótipo. Motor do Obvio 828H foi desenvolvido com a ajuda de engenheiros brasileiros
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