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Rodrigo Polito
Do Rio

De olho no potencial de mer-
cado da América Latina, a india-
na Suzlon, uma das maiores fa-
bricantes mundiais de equipa-
mentos eólicos, vai criar uma
unidade de negócios para a re-
gião. O escritório ficará sediado
no Brasil, que já responde pelo
terceiro maior mercado da com-
panhia, atrás apenas da própria
Índia e dos Estados Unidos.

A meta da empresa é fazer com
que a América Latina responda
por 20% dos negócios mundiais
da companhia até o fim de 2016.
O Brasil, que registrou US$ 800
milhões em volume de negócios
no ano passado, contribuiu com
pouco mais de 10% do total mo-
vimentado pela companhia, cujo
volume global negociado somou
US$ 7,8 bilhões em 2012.

O projeto será pilotado por Ar-
thur Lavieri, que deixará a presi-
dência da Suzlon no Brasil no iní-
cio de março. Ele assumirá uma
vaga no conselho supervisório da
holding, sendo o primeiro não
indiano a ocupar uma cadeira no
órgão — um comitê estratégico,
formado por seis pessoas, que se
reporta diretamente ao conselho
de acionistas da empresa. Lavieri
será substituído pelo vice-presi-
dente global para Mercados
Emergentes da Suzlon, Rohit Mo-
di, que acumulará o cargo.

“Tenho até junho para apre-
sentar ao conselho global de
acionistas o plano para criar a
Suzlon América Latina, como
uma entidade de negócios autô-
noma dentro do grupo”, contou
Lavieri com exclusividade ao Va -
lor PRO, serviço de informações
em tempo real do Va l o r .

Segundo o executivo, a região
tem um potencial de negócios de
2.300 megawatts (MW). A com-
panhia está prospectando con-
tratos de 400 MW de novos pro-
jetos no Chile, Uruguai e México.
Desse total, 130 MW são relativos
a empresas que já assinaram car-
ta de intenção com a Suzlon. No
Brasil, a companhia totaliza qua-
se 800 MW entre equipamentos
fornecidos já em operação (389
MW), em instalação (363 MW) e
em fabricação (24 MW).

Esse número, porém, ainda
pode aumentar. Isso porque esti-
ma-se que ainda existam 400
MW de projetos eólicos brasilei-
ros que entrarão em operação até
2014 e que ainda não fecharam a
contratação das máquinas.

Para 2013, a Suzlon tem apro-
vado um orçamento de US$ 20
milhões para investir no Brasil.
Segundo Lavieri, no entanto, esse
valor deverá subir, por conta do
plano que será apresentado ao
comando da companhia em ju-
nho. “O que temos de fazer é so-
mar a essa cifra o que acharmos
que tem de ser feito para os pri-
meiros países selecionados na
América Latina”, disse.

No Brasil, os investimentos se-
rão destinados principalmente
para atender as novas regras da
linha Finame aprovadas em de-
zembro pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). A instituição
exige um nível maior de conteú-
do local para os componentes
dos projetos eólicos brasileiros
financiados por ela.

Por esse motivo, a Suzlon vai
instalar uma nova unidade de
produção no Brasil, voltada para
a produção de equipamentos,
como geradores elétricos e rola-
mentos, e a montagem da nace-
le — caixa que abriga o mecanis-
mo gerador da torre eólica. A
companhia vai decidir até junho
o local da nova unidade. Estão
no páreo quatro Estados, cujos
nomes não são revelados.

“Já selecionamos os quatro Es-
tados com quem estamos discu-
tindo. Temos um acordo de con-
fidencialidade com eles. Esta-
mos avaliando as oportunida-
des. A Suzlon não vai ficar fazen-
do leilão”, afirmou Lavieri.

A decisão vai priorizar o tema

logístico, principalmente a faci-
lidade de acesso a portos. Isso
porque a empresa cogita a possi-
bilidade de exportar equipa-
mentos para outros países da
América Latina, quando a de-
manda estiver baixa no Brasil.

A companhia já possui uma

unidade de produção em Mara-
canaú, no Ceará, onde são fabri-
cados os cones dos aerogerado-
res e os painéis de comando,
controle e proteção. A Suzlon
também tem parcerias para o
desenvolvimento de pás e torres
de metal e concreto no país.

Eólica Plano da fabricante indiana é fazer com que a
região alcance 20% das operações do grupo até 2016

Suzlon cria base de
negócios para AL

REGIS FILHO/VALOR

Arthur Lavieri, presidente da Suzlon no Brasil, assume comando das operações do grupo indiano na América Latina

Memorial de incorporação registrado na matrícula do imóvel 24.004, fl. 174 do livro 2-cq no Cartório do Registro de Imóveis da sexta circunscrição de Campos dos Goytacazes/RJ. Material
meramente ilustrativo. Todas as ilustrações são representações artísticas, podendo sofrer alterações de cor, acabamento e composição. Os acabamentos dos quartos, salas e lojas serão entregues
de acordo com o memorial descritivo. As áreas e as medidas das paredes poderão sofrer variações de até 5% sem aviso prévio, para cumprir as exigências dos órgãos competentes. Os pilares,
assim como as espessuras de paredes, poderão sofrer alterações de acordo com o projeto estrutural. As áreas privativas das unidades foram calculadas de acordo com a NBR 12721.

CONHEÇA O PRIMEIRO COMPLEXO
MULTIUSO DA REGIÃO.

Lojas, salas comerciais com serviços diferenciados e suítes hoteleiras
com mobília e decoração incluídas no preço.

POR QUE INVESTIR EM CAMPOS:
• Uma das maiores cidades do estado • Reconhecida como
região petrolífera • 38% da população nas Classes A e B
• Setor industrial diversificado • PIB de R$ 19,58 bilhões

(Fonte: IBGE 2009) • PIB per capita de R$ 45.117 •
Importantes investimentos: Complexo Industrial do Porto
doAçueComplexoLogísticoeIndustrialFarol/BarradoFurado

Veja em números por que
o Global Center Campos é um bom investimento.

MOBÍLIA E DECORAÇÃO INCLUÍDAS
NO PREÇO. MAIOR RENTABILIDADE
PARA O SEU INVESTIMENTO.

ESTIMATIVA DE RENTABILIDADE LÍQUIDA**

Anos

* Este gráfico representa apenas uma estimativa de rentabilidade, baseada em um estudo de viabilidade realizado
pela PROTEL para a unidade hoteleira n° 102, de 25,05 m2, incluída no Pool Hoteleiro.
** Este gráfico representa apenas uma estimativa de rentabilidade, não estando vinculado ao resultado efetivo do
empreendimento. Desta forma, a incorporadora está isenta de qualquer responsabilidade sobre eventual retorno
financeiro, podendo este ser diferente do apresentado no gráfico.

Estimativa de
rentabilidade
líquida mensal*
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FUTURAS VENDAS:

Rua Treze de Maio, nº 242/256 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ

www.globalcentercampos.com.brREALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO:REALIZAÇÃO:
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2013, Empresas, p. B.
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