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MAN vai exportar caminhões extrapesados à Argentina
Eduardo Laguna
De São Paulo

A MAN vai entrar no mercado
de caminhões extrapesados ar-
gentino com veículos produzi-
dos na fábrica da montadora em
Resende, no sul do Rio de Janeiro.
O objetivo do grupo é dobrar pa-
ra perto de 30% sua participação
de mercado no país vizinho em
um prazo de três a cinco anos.

Dois modelos que estão sendo
introduzidos na Argentina serão
apresentados hoje à imprensa
que acompanha o Salão do Auto-
móvel de Buenos Aires. O TGX,
capaz de carregar até 73 tonela-
das, e um Constellation, cuja car-
ga pode chegar a 57 toneladas,
serão expostos durante o evento
juntos com um ônibus que vai
transportar a seleção argentina
de futebol em partidas locais.

Roberto Cortes, presidente da
MAN na América Latina, diz que
as exportações do Constellation
ao país vizinho começam “ime -
d i a t a m e n t e”. Já o TGX — modelo
que marcou, há um ano, a estreia
dos caminhões da MAN no Brasil
— terá na Argentina seu primeiro
mercado de exportação, com iní-

cio das vendas previsto para o se-
gundo semestre. Ambos chegam
equipados com motores Euro 5,
menos poluentes para atender à
nova legislação de emissões, que
deve entrar em vigor no ano que
vem na Argentina.

Segundo o executivo, a monta-
dora tem a expectativa de au-
mentar em 500 caminhões, para
2,5 mil unidades, as exportações
ao país. A Vo l k s w a g e n vende ca-
minhões no mercado argentino
há quinze anos. Na área de veícu-
los pesados, a marca teve há cerca
de quatro anos o controle assu-
mido pela MAN no Brasil.

No Chile e no México, cami-
nhões da MAN são importados
da Alemanha, mas Cortes diz que
a ideia é transformar a fábrica de
Resende em uma plataforma de
exportações para a região. Ape-
sar de restrições do governo de
Cristina Kirchner a importações,
ele avalia que a manutenção do
acordo automotivo com a Argen-
tina — que está sendo negociado
entre os países — dá condições
para a marca crescer no mercado
vizinho. Com a introdução da li-
nha extrapesada, a MAN passa a
cobrir um segmento que repre-

Ve í c u l o s Chefe da Renault/Nissan diz que montadoras
devem focar nos países onde guiar ainda é uma novidade

Jovem que nunca
dirigiu é futuro do
setor, avalia Ghosn

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Ghosn, presidente da Renault/Nissan: “Aquele que nunca teve um carro vai querer comprar um logo que puder”

Marli Olmos
De São Paulo

O presidente da aliança Re -
nault/Nissan, Carlos Ghosn, acha
óbvio que o jovem de hoje não
se interesse tanto por automó-
veis, como revelam pesquisas,
inclusive da própria companhia.
“A atenção das novas gerações
está dispersa com outros produ-
tos. Há 20 anos eu não tinha
computador, Iphone ou Ipad e
acabava de saber o que era um
Wa l k m a n ”, diz. Mas Ghosn não
está preocupado. Tais clientes
“mais dispersos” estão concen-
trados, segundo ele, nos países
onde dirigir não é novidade. O
foco da indústria automobilísti-
ca é o jovem que nunca teve a
chance de sequer pedir o carro
do pai emprestado simplesmen-
te porque a família não dispu-
nha de um. “Aquele que nunca
teve um carro vai querer com-
prar um logo que puder”, diz.

São esses novatos ao volante,
que vivem em países como Chi-

na, Índia, Indonésia e África, que
farão a frota “explodir ”. Hoje já
são 800 mil veículos em todo o
mundo. Daqui a 20 anos, serão 2
bilhões, segundo Ghosn. Isso
não exclui, no entanto, segundo
ele, a necessidade de investi-
mentos no transporte coletivo.
“Haverá, nos países emergentes,
uma forte pressão pelo trans-
porte púbico porque disso de-
pende a educação, trabalho e vi-
da social nessas regiões”, diz.
“Sem transporte coletivo, muitas
crianças não podem ir para a es-
cola e muitos desistem de um
emprego porque fica longe.”
Mas o consumidor com poder
aquisitivo não vai querer abrir
mão do conforto do transporte
individual, diz o executivo.

Já está claro para a indústria
automobilística o esgotamento
do potencial de crescimento nos
países desenvolvidos. No Japão,
Estados Unidos e Europa, a par-
tir de agora haverá, segundo
Ghosn, a simples reposição do
veículo que deixar de rodar.

Depois da queda de vendas
provocada pela crise, o mercado
dos Estados Unidos tem recupe-
rado os volumes necessários pa-
ra a reposição da frota, que equi-
valem a vendas anuais em torno
de 15 milhões de veículos. Já a
Europa precisaria de 14 milhões
de veículos novos por ano só pa-
ra manter a frota inalterada. No
entanto, a crise na região derru-
bou as vendas para 13 milhões.
Com sorte, os mercados euro-
peus alcançarão o volume neces-
sário para uma renovação natu-
ral da frota a partir de 2016, se-
gundo projeções de Ghosn.

Apesar dos esforços de expan-
são de produção e vendas nos
mercados emergentes, a aliança
Renault/Nissan é prejudicada
pela crise europeia à medida
que a atuação da Renault é mui-
to mais concentrada nos países
europeus. O continente repre-
senta 50% da receita da monta-
dora. Já foi pior, lembra Ghosn.
Há dez anos, 90% do faturamen-
to da empresa dependia das
vendas na Europa.

O executivo diz que esse qua-
dro vai mudar a partir do início
de produção de modelos da
marca na China, o maior merca-
do do mundo. “A Renault não es-
tá ainda presente nem na China
e nem nos Estados Unidos, os
dois maiores mercados do mun-
do. Mas a entrada no mercado
chinês em breve reduzirá signifi-
cativamente seu excesso de ex-
posição na Europa”, afirma.

Ghosn gostaria que a partici-
pação da Renault estivesse tão es-
palhada pelos mercados quanto
à da Nissan. A parceira japonesa
tem fatias menores, mas distri-
buídas. Estados Unidos são hoje
o maior mercado para a marca
japonesa, com 20% das vendas.
Com isso, o desempenho da Nis-
san supera o da Renault, inver-
tendo o rumo da história dessa
parceria, criada há 14 anos.

Quando Carlos Ghosn foi
transferido pela Renault para o
Japão, em 1999, sua missão foi
salvar a montadora japonesa, à
beira da falência. Na época, os
volumes de vendas mundiais de
Renault e Nissan eram bem pró-
ximos, com pouco mais de 2 mi-
lhões cada uma. Já no ano passa-
do, a Nissan vendeu 4,9 milhões
de veículos e a Renault ficou na
casa dos 2,6 milhões.

Apesar de a indústria automo-
bilística basear sua estratégia de

atividade na expansão das ven-
das nos mercados emergentes,
não há como evitar que o auto-
móvel seja visto como o vilão da
mobilidade e da causa ambien-
tal em qualquer parte do plane-
ta. Engajado na eletrificação do
transporte individual como for-
ma de conter o aumento de CO2,
Ghosn diz que o planeta não vai
aguentar se prevalecer o nível de
emissões que se registra hoje
nos congestionamentos dos
grandes centros urbanos.

O grupo Renault/Nissan con-
seguiu apoio do governo do Rio
de Janeiro para dar um passo
nesse sentido. Ghosn esteve on-
tem no Rio para assinar um pro-
tocolo de intenções para estudar
o transporte com emissões zero.
Além das duas montadoras e do
governo estadual, o acordo en-
volve a Pe t r o b r a s e as distribui-
doras de energia Light e Ampla.
A ideia é produzir os carros elé-

tricos no Brasil.
Mas a viabilidade do projeto

depende, ainda, segundo Ghosn,
de envolvimento do governo fe-
deral. O grupo Renault/Nissan
integra o grupo de montadoras
que tenta convencer a equipe
econômica a reduzir o IPI para
carros elétricos e híbridos.

“Não vamos entrar [no merca-
do] sem a certeza que o consu-
midor brasileiro terá condições
para comprar um veículo elétri-
co a preço razoável”, diz. Ghosn.
Hoje, a aliança Renault/Nissan
vende 5 mil carros elétricos por
mês em todo o mundo.

Segundo o presidente do gru-
po, também a nacionalização
dos componentes na eventual
fabricação de carro elétrico, que
só faz sentido com produção em
larga escala, está atrelada aos in-
centivos no produto final. “Nin -
guém paga mais por um carro
porque ele é limpo”, diz.

Vendas no mercado interno seguem fortes em junho
De São Paulo

Em linha com as expectativas do
mercado, as vendas de veículos
neste mês seguem aquecidas, mas
sem repetir os volumes de um ano
atrás, quando os consumidores
correram às lojas para aproveitar
os descontos no Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).

Números divulgados ontem
pela Fenabrave, a entidade que
abriga as concessionárias, mos-
tram que foram vendidos 176,4
mil veículos novos no país du-
rante a primeira quinzena de ju-
nho. O volume está 7,6% acima
do desempenho de maio. Po-
rém, na comparação com o volu-
me da primeira metade de ju-

nho do ano passado, houve que-
da de 3,3% nos emplacamentos.
No ano, as vendas de veículos —
entre automóveis, utilitários le-
ves, caminhões e ônibus — mos -
tram crescimento de 7,2%.

Quando se considera apenas
os carros de passeio e os utilitá-
rios leves, foram vendidas 167,9
mil unidades na primeira quin-

zena deste mês, o que correspon-
de a uma alta de 7,8% na compa-
ração com maio e uma queda de
4,4% em relação ao número de
um ano antes. Na disputa das
marcas, a Vo l k s w a g e n lidera as
vendas em junho, com 21,4% do
mercado. Na sequência, apare-
cem Fiat (20,9%), General Motors
(18%) e Fo r d (8,9%). (EL)

senta cerca de 10% das vendas de
caminhões na Argentina, com-
plementando uma gama que ho-
je vai de caminhões leves a pesa-
dos, afirma o executivo.

No Brasil, a montadora é líder
no mercado de caminhões, com
uma participação de 27,4% quan-
do se soma as marcas Volkswa-
gen e MAN. Depois da derrocada
no ano passado, quando as ven-
das de caminhões no país caíram
cerca de 20%, Cortes prevê um
crescimento de 7,5% a 10% do
mercado brasileiro em 2013, pa-
ra um volume de 148 mil a 151,5
mil unidades. Isso significaria
voltar a níveis próximos ao resul-
tado de 2010, segundo melhor
ano da história e quando 157,4
mil unidades foram emplacadas.

Já a produção do veículo, prevê
o executivo, vai crescer cerca de
25%. Em 2012, as montadoras re-
duziram em 40% a fabricação de
caminhões. Além da queda na
demanda, a redução na atividade
das fábricas se deu por conta dos
altos estoques formados no fim
do ano anterior para o período
de transição na tecnologia dos
motores. Com a chegada dos ca-
minhões Euro 5, os veículos se

tornaram menos poluentes, mas
os preços subiram em até 15%.

A retomada do mercado veio
apenas no último trimestre do
ano passado, graças a taxas de ju-
ros subsidiadas abaixo da inflação
nos financiamentos a bens de ca-
pital do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES), além de compras públi-
cas de caminhões e programas es-
taduais de renovação de frota.

Cortes diz que suas projeções
se baseiam na manutenção des-
ses estímulos, junto com um cres-
cimento da economia brasileira
próximo de 3%. As projeções do
mercado financeiro, contudo,
apontam para uma expansão
mais tímida do Produto Interno
Bruto (PIB): da ordem de 2,5%, se-
gundo previsões compiladas pelo
Banco Central no boletim Focus.

Segundo balanço divulgado on-
tem pela Fenabrave, a entidade
que abriga as concessionárias de
veículos, as vendas de caminhões
crescem 6,1% neste ano. Na primei-
ra quinzena de junho, a alta foi de
26,9%, comparativamente a igual
período do ano passado. No total,
68,5 mil caminhões foram empla-
cados desde o início do ano.
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COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 15.139.629/0001-94 - NIRE 29300003816 - Cia. Aberta - RG.CVM 1.452-4

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos dez dias do mês de junho do ano de 2013, às 11:00 horas, na �lial da Companhia, localizada na Praia do Flamengo, 78, 1º andar,
Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da COELBA, e a totalidade dos membros abaixo assinados,
que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre o seguinte assunto: Rerrati�cação do Documento de
Utilização de Limite de Crédito - Após apresentação feita pelo Diretor Financeiro de RI, a Diretoria propôs aprovar a rerrati�cação
da aprovação realizada pelo Conselho deAdministração da COELBA, em 24/05/2013, nas seguintes condições: (i)Aumentar o valor
do Documento de Utilização de Limite de Crédito em 0,5% do valor ora já aprovado no CAda empresa em 24/05/2013, equivalentes
a R$ 3.371.855,00 (três milhões, trezentos e setenta e hum mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais); ou (ii) Incluir o valor do
subcrédito social de R$ 3.371.855,00 (três milhões, trezentos e setenta e hum mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), mantendo
o valor total aprovado de R$ 674.369.000,00 (seiscentos e setenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e nove mil reais), porém
reduzindo o valor do �nanciamento dos demais planos de investimento das Distribuidoras. (iii) Custo Subcrédito social: TJLP (iv)
Custo subcreditos de PSI: até 3,5% a.a. (v) Demais condições ao da aprovação realizada no CA da empresa em 24/05/2013, e
iguais ao Contrato de Abertura de Limite de Crédito (C.A.L.C.) aprovado no CA da empresa em 18.04.2013. Caso necessário,
essa deliberação poderá ser objeto de atas especí�cas deste Conselho, na forma a ser exigida pela contraparte. Deliberação:
O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente - Marco
Geovanne Tobias da Silva, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros
de Administração, José Maurício Pereira Coelho, Gonzalo Gómez Alcántara, Gonzalo, Gonzalo Pérez Fernandes, Marcelo Souza
Marinho e Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim, Denise Faria, que secretariei os i, a redigi e a encerro com a minha assinatura.
Arquivamento: A ata foi protocolada na Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, sob o nº 13/141276-0 e registrada sob nº
97294353, conforme certidão passada e assinada em 13/06/2013 pelo Secretário Geral, Hélio Portela Ramos.

B2W COMPANHIA DIGITAL
CNPJ/MF Nº 00.776.574/0001-56 - NIRE No. 33300290745 - Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA B2W - COMPANHIA DIGITAL,
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013. 1) Data, Hora e Local: Às 17:00 horas do dia 30 de
abril de 2013, na sede da Companhia, na Rua Sacadura Cabral nº 102 – parte. 2) Convocação
e Presenças: Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros
deste Conselho de Administração. 3) Composição da Mesa: Presidente: Miguel Gomes
Pereira Sarmiento Gutierrez; Secretária: Anna Christina Ramos Saicali. 4) Deliberações: Os
conselheiros presentes, após exame e discussão, deliberaram, por unanimidade dos votos e sem
ressalvas: 4.1. Eleger, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2016,
a Sra. ANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI, brasileira, divorciada, do comércio, residente e
domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Sacadura
Cabral nº 102 - Parte, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20081-902, portadora da cédula de identidade
RG nº 7.852.099-X – SSP/SP, e inscrita no CPF/MF. sob o nº 042.833.398-22, para o cargo de
Diretora Presidente; CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA, brasileiro, casado, do comércio,
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua
Sacadura Cabral nº. 102 - Parte, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20081-902, portador da carteira de
identidade RG nº 09260002-2 IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF. sob o nº 023.942.527-82, para o cargo
de Diretor Operacional; FABIO DA SILVA ABRATE, brasileiro, solteiro, do comércio, residente e
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Sacadura
Cabral nº 102 - Parte, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20081-902, portador da cédula de identidade
RG nº. 109460527 - IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF. sob o nº. 088.905.217-40, para o cargo de Diretor
de Relações com Investidores; FLAVIO DE ALMEIDA SERAPIÃO, brasileiro, casado, do comércio,
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na
Rua Sacadura Cabral nº 102 - Parte, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20081-902, portador da cédula
de identidade RG nº 952418091 MTPS/RJ, e inscrito no CPF/MF. sob o nº 028.334.537-36; para
o cargo de Diretor Operacional, JOSÉ TIMOTHEO DE BARROS, brasileiro, casado, do comércio,
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua
Sacadura Cabral nº. 102 - Parte, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20081-902, portador da Cédula de
Identidade RG nº 448.920 - SPTC-ES, e inscrito no CPF/MF. sob o nº 003.264.127-35, para o cargo
de Diretor Operacional; MARCIO CRUZ MEIRELLES, brasileiro, casado, do comércio, residente e
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Sacadura
Cabral nº 102 - Parte, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20081-902, portador da Cédula de Identidade
RG nº. 08497187-8 - SSP/IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF. sob o nº 025.325.977-04, para o cargo de
Diretor Comercial; MURILO DOS SANTOS CORRÊA, brasileiro, casado, do comércio, residente e
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Sacadura
Cabral nº. 102 - Parte, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20081-902, portador da Cédula de Identidade
RG nº 05838401-7 - SSP/IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF. sob o nº 807.887.507-04, para o cargo
de Diretor Financeiro; THIAGO MENDES BARREIRA, brasileiro, casado, do comércio, residente e
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Sacadura
Cabral nº 102 - Parte, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20081-902, portador da Cédula de Identidade
3991897, expedida pelo SSP/MG, e inscrito no CPF/MF. sob o nº 917.380.326-04, para o cargo
de Diretor Comercial. Os Diretores ora eleitos assinarão o respectivo TERMO DE POSSE que
constará no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. A remuneração da Diretoria será aquela que
vier a ser fixada oportunamente pelo Conselho de Administração, observados e atendidos, no que
couber, os limites globais estabelecidos pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril
de 2013. 4.2. Registrar que os Diretores ora eleitos, tendo preenchido o Termo de Anuência dos
Administradores, em conformidade com as regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, serão investidos nos
respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, oportunidade em
que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. 5) Aprovação e assinatura de ata:
Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada encerrou-se a
reunião, da qual se fez lavrar esta ata que lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos
os Conselheiros presentes. Assinaturas: Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Jorge Felipe
Lemann, Celso Alves Ferreira Louro, Osmair Antonio Luminatti, Paulo Antunes Veras, Luiz Carlos
Di Sessa Filippetti, Mauro Muratório Not, Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de
Janeiro, 30 de abril de 2013. (aa) Anna Christina Ramos Saicali. Secretária. Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro. Nome: B2W COMPANHIA DIGITAL. NIRE 33.3.0029074-5 - Certifico o
registro sob o número 00002482167, em 12/06/2013. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.
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