
Mais uma montadora chinesa
deve fincar estacas no Brasil -
desta vez é a Foton, de cami-
nhões. O estado escolhido éMi-
nas Gerais. Segundo afirmou o
senador mineiro Clésio Andra-
de (PMDB), em entrevista à rá-
diomineira Itatiaia, “as negocia-
ções com amaiormontadora de
caminhões da China estão avan-
çadas” e eles estão definindo,
agora, qual cidade abrigará a
primeira fábrica
da empresa no
país. Embora o se-
nador não cite
textualmente o
nome da monta-
dora, amaior em-
presa da catego-
ria na China é jus-
tamente a Foton.
A Região Metropolitana de

Belo Horizonte, onde está a
Fiat (Betim) e a Iveco (Sete La-
goas) é forte candidata a rece-
ber a chinesa. Isso porque já há
no local uma estrutura de forne-
cedores montada.
O Sul de Minas é outra re-

gião que está no páreo. A favor
dos municípios locais estão a
proximidade com São Paulo e
a instalação da Xuzhou Cons-

truction Macchinery Group
(XCMG), fabricante chinesa de
máquinas de construção, em
Pouso Alegre.
Segundo Andrade, o plano da

montadora é trazer para o país
primeiro a operação em regime
de CKD (montagem local dos
componentes importados da
China). Depois, os planos são
construir uma unidade de pro-
dução completa.
A Foton Aumark, entre as

montadoras chinesas de cami-
nhões que anunciaram investi-

mento no Brasil, é
a única que ainda
não divulgou for-
malmente onde
vai se instalar. Já
as vendas dosveí-
culos começam
em setembro.
Amarca foi tra-

zida pelo ex-pre-
sidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Luiz Carlos
Mendonça de Barros, em maio
do ano passado. Em entrevista
ao BRASIL ECONÔMICO, na época,
Mendonça de Barros confirmou
os planos de produção local dos
caminhões da Foton, com inves-
timentos em conjunto do Brasil
e da montadora.
Amarca vai se instalar até o se-

gundo semestre do ano que vem
noBrasil. Segundo o vice-presi-
dente da Foton Aumark, Orlan-
do Merluzzi, no início serão fa-
bricados caminhões do segmen-
to leve. Nessa fase, os investi-
mentos serão feitos somente pe-
lo sócio brasileiro, a FotonAuma-
rk. Sobre a cidade a receber a
montadora, o executivo prefere
manter sigilo. “Não temos nada
definido. Ainda estudamos as
melhores alternativas.”

Segundo ele, com a operação
emCKD, os caminhões produzi-
dos na unidade deverão ter en-
tre 15% a 20% de conteúdo na-
cional. “Após 14meses de ativi-
dade, nossa expectativa é de na-
cionalizar 65% desses itens”.
Depois de consolidada a ope-

ração no Brasil, os planos da Fo-
ton são de uma fábrica comple-
ta. Nessa iniciativa, segundo
Merluzzi, o investimento será
conjunto com matriz chinesa.

“O Brasil será o terceiro país
dentro da estratégia de interna-
cionalização da Foton. Em
2013, a Índia vai inaugurar uma
fábrica completa e, no ano se-
guinte, será aberta uma fábrica
na Rússia. Por aqui, eles vão se
instalar em 2017”, afirmou o
executivo.
Em2017, a Foton Aumark de-

verá ter 3,5% de participação
no Brasil, com vendas de 31 mil
caminhões por ano. ■

A BMW promete acabar com o
impasse para a definição do lo-
cal de sua nova fábrica de veí-
culos até o fim deste mês. Se-
gundo amontadora alemã, Bra-
sil e México estão no páreo pa-
ra receber o investimento de
R$ 1 bilhão. No entanto, o go-
vernador de Santa Catarina,
Raimundo Colombo, já deu co-
mo certa a instalação da com-
panhia no país. Além disso, ele
já divulga o nome da cidade
que receberá o aporte e afir-
mou que o anúncio oficial será
feito no dia 21 de agosto.

Em entrevista a um jornal ca-
tarinense, Colombo disse que o
município de Araquari (SC) será
a sede da nova fábrica da BMW.
A indústria automobilística se-
ria uma novidade para a peque-
na colônia alemã de 25mil habi-
tantes, que tem a economia ba-
seada na agricultura e é conheci-
da como a capital do maracujá.
A montadora não confirma a

informação e ressalta que a em-
presa ainda estuda benefícios
do Brasil e do México para to-
mar uma decisão. Mas o gover-
nador já anda distribuindo uma
carta de boas-vindas para BMW
em Santa Catarina.
No documento, Colombo afir-

ma que desde o primeiro conta-
to feito pelos secretários de Es-
tado do Desenvolvimento Eco-
nômico Sustentável, Paulo Bor-

nhausen, e de Assuntos Interna-
cionais, Alexandre Fernandes,
“os laços históricos dos povos
se fortaleceram” para fechar o
negócio. A carta diz ainda que
o apoio do governo federal pos-
sibilitou o cumprimento de to-
dos os requisitos para a chega-
da da empresa.
Em maio passado, o CEO da

BMW, Norbert Reithofer, che-
gou a suspender o projeto da fá-
brica brasileira em decorrência
do regime automotivo nacional
que prevê o pagamento de 30
pontos percentuais adicionais
de IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) para os carros
importados. Mas agora, a mar-
ca reitera o interesse no país e
afirma que a decisão final será
tomada pelos executivos dama-
triz na Alemanha. ■
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No primeiro
ano de venda,
a Foton espera
comercializar
cerca de 1,9 mil
caminhões
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GIGANTE CHINESA

700 mil
PRODUÇÃO E VENDAS DE CAMINHÕES

700 mil
FUNCIONÁRIOS

80 mil

Desempenho da Foton
no ano passado

Fonte: empresa

80 mil

3,8mil
ESCRITÓRIOS

Fonte: empresa

3,8mil
FÁBRICAS

11 unidades produtivas
Próximas fábricas
Índia, Rússia, Indonésia,
Turquia e Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




