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Enquanto fecha fábricas na Europa, companhia inaugura suas atividades no Brasil  
 
Zero. Esse é o valor das encomendas neste ano na Espanha por aerogeradores a um dos 
maiores fornecedores do mundo e o maior grupo espanhol do setor, a Gamesa. A inexistência 
de pedidos é reflexo direto da crise europeia, que acabou com os subsídios à energia eólica e 
fez a Gamesa mudar a rota de seu crescimento. Enquanto fecha fábricas na Europa, onde 
reduzirá sua capacidade pela metade, abre uma nova unidade no Brasil. Em menos de nove 
meses, entre a ideia e o início da fabricação, a companhia ergueu uma fábrica em Camaçari, 
na Bahia, para atender os pedidos de encomendas da Iberdrola e Inveravante no país. 
 
O presidente mundial da empresa, Jorge Calvet, diz que a decisão foi totalmente estratégica 
dentro da companhia, sem qualquer intervenção de seu principal sócio - a Iberdrola. Mas a 
inauguração da fábrica hoje no Estado da Bahia vai marcar a entrada de mais um pé da 
Iberdrola no Brasil, que tem investido pesado no país desde que se sentiu ameaçada dentro da 
Neoenergia, onde é sócia da Previ, o fundo de pensão do Banco do Brasil. O grupo Iberdrola 
não só é cliente da Gamesa, com pedidos para instalar 260 MW em parques eólicos que 
tiveram energia vendida em leilão, como é também o principal acionista da companhia, com 
cerca de 20% do capital. O segundo maior sócio tem menos de 2%. O Estado escolhido para a 
instalação da fábrica é justamente onde está a distribuidora Coelba, o principal ativo da 
Neoenergia.  
 
A explicação para a escolha do Estado baiano, segundo o diretor da Gamesa para a região do 
Mercosul, Edgard Corrochano, está nos incentivos dados pelo governo estadual e também pelo 
grande potencial eólico da região. A ideia da fornecedora é tornar o Brasil responsável por 
15% a 20% das vendas mundiais do grupo, que neste ano chegaram a € 3,1 bilhões. 
 
A meta é ousada, mas Calvet diz que a demanda brasileira vai crescer fortemente em função 
dos leilões do governo federal e dos planos de longo prazo. A concorrência, entretanto, é 
pesada. A maior parte dos fornecedores mundiais de aerogeradores já estão fabricando no 
Brasil. Alstom, Impsa, GE, Siemens e Wobben estão produzindo no país. Mas até as maiores 
do setor, Vestas e Suzlon, mesmo sem fábricas, têm inúmeros contratos. A quantidade de 
fornecedores de turbinas eólicas no Brasil já é maior do que de turbinas hidrelétricas, fonte 
que domina a matriz energética brasileira.  
 
O investimento na fábrica brasileira da Gamesa foi de R$ 50 milhões com capacidade de 
produzir 300 MW em turbinas. A meta de curto prazo é fazer com que as turbinas, pás e 
torres, tenham conteúdo 60% nacional. No longo prazo, a ideia é triplicar a capacidade de 
produção. Fora o Brasil, os olhos da Gamesa estão voltados para Índia, China e Estados 
Unidos. Na China, apesar de ser o maior mercado mundial, a concorrência é ainda mais 
acirrada.  
 
A Gamesa tem seis fábricas no país e 80 competidores. "No ranking mundial, sem considerar 
os chineses, somos os terceiros, com os chineses, em sétimo", conta Calvet, que faz a 
diferenciação porque as empresas chinesas atuam basicamente na China.  
 
Os americanos reduziram a demanda anual pela metade em função da crise de 2008, mesmo 
assim ainda são responsáveis por encomendas anuais por aerogeradores capazes de gerar 5 
mil MW. No Brasil, essa demanda tem sido de 2 mil MW. O governo Obama tem um plano para 
incentivar as energias renováveis, mas precisa ter apoio de Democratas e Republicanos.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jul. 2011, Empresas, p. B1. 


