
A Volkswagen deu mais um pas-
so para unificar suas três empre-
sas de caminhões, com o acor-
do para assumir o controle fi-
nanceiro e estratégico da MAN
SE (MANG.DE).

A maior montadora da Euro-
pa anunciou ontem que os con-
selhos de ambas as empresas
aprovaram a chamada domina-
ção e o acordo de ganhos e per-
das da transferência.

Sob o acordo, a Volkswagen
(VW), que já detém 75,03% da

MAN, irá oferecer €80,89 por
ação para os papeis da MAN que
ainda não possui, conforme
anunciado anteriormente.

A VW está buscando uma
maior integração entre a MAN,
a sueca Scania (SCVb.ST), cujo
controle também pertence à ale-
mã, e sua própria unidade de
veículos comerciais. O objetivo
é enxugar custos na aquisição
de materiais, produção, pesqui-
sa e desenvolvimento, criando
sinergias entre essas áreas das
diferentes empresas.

Caso seja bem sucedida, essa
ligação de três vias a faria ultra-
passar a Daimler (DAIGn.DE) e

Volvo (VOLVb.ST) para se tor-
nar a maior fabricante europeu
de caminhões pesados, título
que a alemã não esconde que
gostaria de ostentar.

O movimento faz parte da
tentativa da Volks para consoli-
dar um império global que in-
clui quase tudo com duas ou
mais rodas: de motocicletas,
passando por carros de passeio,
supercarros e até mesmo cami-
nhões pesados.A VW tem uma
um acordo de transferência de
ganhos e perdas com Audi. As
ações da VW subiram 0,6% a ¤
151.65 e as da MAN subiram
0,4%, ¤ a 85.25. ■ Reuters

A Detroit Electric, fabricante
de carros elétricos de Michi-
gan, anunciou que fará uma par-
ceria com a chinesa Geely Auto-
mobile para desenvolver carros
elétricos para o mercado chi-
nês. Geely é dona da sueca Vol-
vo Cars. As duas empresas es-
tão desenvolvendo em conjun-
to uma versão elétrica da Geely
Emgrand EC7, um sedan com-
pacto do tamanho de um Hon-
da Civic. O Emgrand EC7-EV es-
tá previsto para ser lançado no
primeiro trimestre de 2014.

"Estou confiante de que pode-
mos nos tornar um líder de veí-

culos elétricos no mercado chi-
nês nos próximos 18 meses",
disse o presidente da Detroit
Electric, Albert Lam, em comu-
nicado divulgado pela empre-
sa.

A parceria foi anunciada em
meio à tentativa do governo chi-
nês de promover “carros ver-
des”, que hoje não atraem o in-
teresse dos consumidores.

A chamada política de carro
com “nova energia” de Pequim
- que pretende colocar meio
milhão de veículos elétricos e
híbridos na estrada em 2015 e
cinco milhões em 2020 - não
conseguiu ganhar força ainda
apesar da enxurrada de incenti-
vos dados aos clientes e empre-
sas de automóveis. ■ Reuters

O estado de São Paulo está perto
de ter mais uma montadora. A
chinesa Foton Aumark, repre-
sentada no Brasil pelo ex-minis-
tro das Comunicações, Luiz Car-
los Mendonça de Barros, deve
tomar a decisão de onde será a
sua unidade no país, nas próxi-
mas duas semanas.

“As conversas ocorreram
com vários estados, a decisão es-
tava tomada, era o Rio Grande
do Sul. Mas, com a demora no
acerto de alguns detalhes, São
Paulo entrou novamente na bri-
ga. Agora, os dois estados dispu-
tam a subsidiária”, disse uma
fonte próxima da negociação.

O projeto da fábrica foi total-
mente revisto pela Foton Auma-
rk e pela montadora na China.
Isso porque, os executivos chi-
neses e brasileiros identifica-
ram um potencial maior do mer-
cado no país e agora a fábrica
vai produzir uma linha comple-
ta de caminhões, desde os semi-
leves aos extrapesados.

“Essa reformulação fez o nosso
projeto ganhar corpo e com isso ti-
vemos de aumentar os investi-
mentos iniciais. Vamos investir
agora R$ 250 milhões e não mais
R$ 200 milhões como prevía-

mos”, disse o vice-presidente da
Foton Aumark, Orlando Merluzzi.

A unidade brasileira terá capa-
cidade na primeira fase do proje-
to para produzir 21 mil cami-
nhões por ano e entrará em ope-
ração no final de 2015. Segundo
o executivo, nessa etapa serão
montados aqui no país veículos

da categoria semileve a médio.
“Depois, em 2018, vamos au-

mentar essa capacidade para 50
mil unidades/ano e passar a
montar os caminhões mais pesa-
dos. O Brasil tem um potencial
enorme para esses veículos por
conta da economia brasileira,
das obras de infraestrutura pro-

gramadas. Não é um projeto pa-
ra dar errado”, disse Merluzzi.

Segundo ele, a fábrica vai con-
tar com um condomínio de for-
necedores para abastecer a li-
nha de montagem. Inicialmen-
te, completou o executivo, a
montadora contará com fabri-
cantes de autopeças nacionais e

depois, a Foton poderá interme-
diar a vinda de empresas chine-
sas para integrar condomínio.

“Vamos ser uma fábrica com-
pleta, não vamos montar em re-
gime de CKD (apenas de monta-
gem). Até porque o InovarAuto
não beneficia aquele fabricante
que escolher essa modalidade de
produção”, disse. “As novas re-
gras são extremamente impor-
tantes para que o projeto se con-
cretize, mas precisamos definir
a questão da fábrica para sermos
beneficiados com as cotas de im-
portação na produção”.

Pelo InovarAuto, as novas fa-
bricantes podem importar uma
cota de até 50% da capacidade
de produção sem a penalidade
dos 30 pontos percentuais do Im-
posto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI).

“Como o projeto aumentou,
a Foton pode ter um parceiro es-
tratégico no financiamento da
fábrica. Pode ser um fundo de
investimento. A companhia es-
tá avaliando essa possibilida-
de”, disse a fonte próxima à ne-
gociação. Quem vai aplicar os
recursos no projeto será o sócio
brasileiro. A Foton China não se-
rá sócia da fábrica. “Parte dos
recursos serão obtidos junto à
instituições financeiras”, disse
Merluzzi. ■
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