Aeolus completa 50 anos em
2015 e projeta crescimento global
A fabricante de pneus chinesa Aeolus, que tem como principal acionista a
China National Chemical Corp (ChemChina), completa 50 anos em 2015 e
projeta um crescimento global de suas operações pelo mundo, inclusive no
Brasil. Presente em 140 países e posicionada como uma das 20 maiores
marcas de pneus do planeta, a Aeolus produz cerca de 5 milhões de
unidades por ano em sua fábrica instalada em Jiaozuo, província de Henan,
na China.
“A empresa vem adotando uma série de ações pelo mundo para ampliar sua
atuação em mercados considerados estratégicos, como Estados Unidos,
Europa, Índia e Brasil”, afirma Paulo Gama, gerente geral da Aeolus Pneus
do Brasil. A subsidiária brasileira foi criada no final de 2014, em Guarulhos
(SP). Atualmente, a marca comercializa no País mais de 900 modelos de
pneus, considerando as diferentes medidas disponíveis, em cerca de 2.000
lojas.
Durante a cerimônia referente ao aniversário de 50 anos, ocorrida na
semana passada, na cidade de Jiaozuo, na China, a empresa apresentou aos
convidados três novos modelos de pneus de passeio e outros três de pneus
de carga. Todos estes produtos chegarão ao mercado brasileiro a partir do
próximo ano.
As diversas ações para ampliar sua atuação pelo mundo incluem a
nomeação de novos distribuidores em grandes mercados, como a Itália e
outros países europeus, lançamentos de novos produtos, o patrocínio de
uma competição internacional de grande prestígio, a “Volvo Ocean Race”, o
investimento permanente nos chamados “pneus verdes” e a presença como
equipamento original em diversas marcas chinesas de automóveis, como
Zhengzhou Nissan, Haima, Dongfeng, NLM Motor, Brilliance Auto e Zotye.
A Aeolus Pneus do Brasil planeja continuar aumentando sua participação no
Brasil. Atuando nos segmentos de carros de passeio, utilitários esportivos,
comerciais leves, caminhões, ônibus e tratores, além de máquinas e veículos

utilizados nas áreas de mineração e construção, a Aeolus vem ampliando
sua atuação no País.
SOBRE A CHEMCHINA
A Aeolus tem como principal acionista a China National Chemical Corp
(ChemChina), que anunciou a compra da Pirelli, em março deste ano.
Fundada em 2004, a ChemChina pertence ao governo chinês e é uma das
maiores empresas de produtos químicos da Ásia. É também uma das 500
melhores empresas do mundo, de acordo com a revista norte-americana
Fortune. Suas áreas de atuação abrangem desde a produção de
agroquímicos até o processamento petroquímico. A Aeolus, presente no
mercado desde 1965, é a sua marca premium de pneus.
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