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Conheça a nova GE, a maior
companhia industrial digital do mundo!
O setor energético vai passar por uma revolução.
Aguarde só para ver. Com a aquisição da Alstom
Power & Grid pela GE, acaba de nascer a maior
companhia industrial digital do mundo. O que
isso quer dizer? A união de duas gigantes do
setor energético, amplia o portfólio de energia
renovável da nova GE, incluindo novos verticais
como hidrelétrica e smart grid, além de incorporar
tecnologias nos setores onde já atua como eólica,
térmica, entre outras.
No Brasil, a nova GE passa a ser líder de
mercado na produção de equipamento e tecnologia
para a geração de energia eólica e hídrica. Nada
mal, se levarmos em conta a projeção da Empresa
de Pesquisa Energética (EPE) de que, até 2050,
o consumo de energia vai triplicar em relação ao
atual.

Tenaris inaugura novo laboratório
na unidade de Pindamonhangaba
Lays Guerreiro

A Tenaris inaugurou no dia
24 de novembro, mais uma
expansão na fábrica de Pinda.
Trata-se do Centro de Tecnologia
de Ensaios em Corrosão, um dos
mais avançados laboratórios de
corrosão do Brasil. O novo espaço
foi construído com investimento de
US$ 2,8 milhões em uma área de
180 m de infraestrutura e terá como
objetivo a realização de testes
para a qualificação e certificação
de tubos e acessórios para
aplicação em ambientes ácidos
de exploração.
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Empresários debatem sobre os indicadores
com base nos resultados das empresas
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Chery aposta
em exportações
para 2016

Lucas Lacaz Ruiz/Agoravale

Luis Curi, vice-presidente da Chery do Brasil

A montadora chinesa Chery, instalada no Vale
do Paraíba, em Jacarei (SP), pretende iniciar em
2016, exportações do modelo Celer. A Argentina será
provavelmente o primeiro cliente, estando a empresa
também em negociações com países como Colômbia,
Peru e Uruguai.
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Administre suas dívidas

Em tempos de crise econômica e recessão, como o
que estamos vivenciando, toda atenção deve ser dada
às dívidas, tanto em relação às organizações quanto em
relação às pessoas e famílias.
Por vezes, o endividamento é parte da caminhada de
uma organização ou mesmo no plano pessoal. Endividar
pode não ser o fim do mundo, desde que num processo
planejado e com perspectivas para o seu equacionamento.
O primeiro passo importante na administração das
dívidas é relacionar todas elas, quem são os credores,
o montante devido a cada um, o custo mensal (taxa
de juros), o tempo que está em aberto, as garantias
existentes e outras informações relevantes.
As dívidas vencidas devem ser a primeira prioridade de
solução, seja renegociando-as ou quitando-as. Uma dívida
vencida e sem solução pode levar o credor a tomar uma
atitude extrema, como um protesto, uma ação de cobrança
no Judiciário, a busca de execução de uma garantia, enfim,
o que estiver mais acessível para cobrança.
Todas as dívidas devem ser tratadas com atenção,
diálogo com o credor, transparência e proposição de
solução, sejam elas a curto ou médio prazo. É preciso
transmitir credibilidade no processo de administração
das dívidas, buscando que o credor se transforme em
parceiro e saia da condição fria de cobrador.
Existem dívidas de custo muito elevado e outras de
custo menor. O mais adequado, quando não se pode
quitar rapidamente, é negociar o seu alongamento e
a redução do custo mensal. Com todas essas atitudes
para uma boa administração das dívidas, é preciso ter
um horizonte de solução, ou seja, como pagá-las.
Em todo o tempo esteja pronto a negociar, seja porque
o plano inicial pode ter de ser alterado ou porque o credor
também solicitará mudanças no que aceitou inicialmente.
Num tempo de crise, todo credor quer receber um devedor
disposto a solucionar uma pendência, ainda que sua
proposta não seja a melhor. Vale a máxima: mais vale um
mal acordo do que uma boa demanda.
O processo de administração de dívidas pode ser
longo, anos eventualmente. O importante é dar o primeiro
passo o quanto antes. É preciso se preparar para isto não
somente sob os aspectos econômico e administrativo,
mas também emocional e físico. Não perca o sono, se
alimente adequadamente e não deixe que a gestão de
dívidas contamine sua saúde, vida pessoal e familiar.
É importante construir e percorrer essa travessia com
sabedoria, prudência e perseverança. Lá na frente será
um problema vencido. Tudo passa, o que é bom e o que
é difícil também.
Prof. dr. Sergio Marcus Nogueira Tavares, Dr. em
Educação e Mestre em Administração Escolar.
Professor da UNIVAP.

TIM expande atuação no Vale do
Paraíba e abre loja em Taubaté
A TIM inaugurou neste mês a sua segunda loja
em Taubaté. Localizada na Rua Coronel Jordão nº
51, Centro – Calçadão, a nova unidade oferecerá
condições especiais de inauguração: venda
de Samsung S6 com R$ 900 de desconto e de
Iphone 6S com desconto de R$ 200 no Plano Pós.
A loja gerou sete empregos diretos e,
funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h
às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. O Vale

do Paraíba conta com 14 lojas da operadora
e no DDD 12, onde estão localizadas cidades
como São José dos Campos, Caçapava,
Pindamonhangaba e Jacareí, além de Taubaté,
a TIM detém mais de 31% da participação
no mercado de telefonia móvel, totalizando
3.617.600 milhões de clientes. Os dados são do
último relatório de market share divulgado pela
Anatel em outubro de 2015.

Senac abre inscrição para cursos
em janeiro em Taubaté e Guará
A Escola SENAC de Guaratinguetá e Taubaté
estão com inscrições abertas para cursos livres
na área de tecnologia de informação, culinária
e fotografia que serão realizados no mês de
janeiro.
A unidade de Guará está localizada na Avenida
Doutor João Baptista Rangel de Camargo, nº 50,
Centro e a de Taubaté na Rua Nelson Freire
Campello, 202 Jd Eulalia. Confira abaixo as
informações sobre datas e horários dos cursos.
Outras informações e inscrições podem ser
esclarecidas através do telefone (12) 2131-6300
em Guará ou (12) 2125-6099 em Taubaté
SENAC TAUBATÉ
Iniciação à Culinária
Este curso tem como objetivo possibilitar
ao aluno o desenvolvimento de conhecimentos
e habilidades para execução de produções
culinárias básicas.
Data: 9/1 a 13/2/2016
Horário: das 9h30 às 12h30; sábado
Formação Básica em Fotografia
Capacitar o aluno para utilizar os recursos
do Illustrator CC, visando ao aperfeiçoamento
na área de ilustração digital.O curso capacita o
profissional para produzir ilustrações utilizando
as técnicas e ferramentas do software Adobe
Illustrator CC de maneira eficiente e criativa, com
o objetivo de representar ideias e conceitos na
forma gráfica.
Data: 7/1 a 25/2/2016
Horário: das 9h30 às 12h30; terça e quinta-feira
SENAC GUARÁ
Excel Básico
O curso de Excel foi elaborado procurando
possibilitar ao participante o primeiro contato com

a planilha eletrônica, agregando informações
básicas de cálculos com fórmulas e aplicação de
funções. É direcionado ao público que necessita
trabalhar com os principais recursos básicos de
uma planilha.
Data: 4/01 a 13/01
Horário: das 19h às 22h; segunda à sexta
Data: 9/01 a 5/03
Horário: 9h30 às 12h30, sábado
Excel Avançado
Capacitar o aluno a criar planilhas, partindo da
análise de necessidades específicas, buscando
otimizar importação e consultas à base de dados,
e elaboração de relatórios, visando agilizar os
processos de trabalho.
Data: 4/01 a 15/01
Horário: das 9h às 13h; segunda à sexta
Data: 9/1 a 19/03
Horário: 13h às 17h, sábado
Photoshop CC - tratamento de imagem
O curso tem como objetivo capacitar o aluno
a ajustar, tratar e editar imagens digitais, por
meio dos recursos e ferramentas do Photoshop
CC, a fim de atender de maneira produtiva as
especificidades de cada tipo de projeto de acordo
com as necessidades do mercado.
Data: 4/01 a 25/01
Horário: das 17h30 às 22h; segunda, quarta e
sexta
Manutenção de Microcomputadores
Ca p a c i t a r o a l u n o p a r a mo n t a r e f a z e r
manutenção de computadores, além de conhecer
seu funcionamento e o manuseio adequado do
equipamento.
Data: 4/01 a 15/01
Horário: das 13h às 17h; segunda à sexta
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Tenaris inaugura novo laboratório na unidade de Pinda
Lays Guerrero

A Tenaris inaugurou no
dia 24 de novembro, mais
uma expansão na fábrica
de Pindamonhangaba.
Tr a t a - s e d o C e n t r o d e
Tecnologia de Ensaios em
Corrosão, um dos mais
avançados laboratórios de
corrosão do Brasil.
O novo espaço
foi construído com
investimento de US$ 2,8
milhões em uma área de
180 m² de infraestrutura
e terá como objetivo a
realização de testes para a
qualificação e certificação
de tubos e acessórios para
aplicação em ambientes
ácidos de exploração
principalmente na área de
produção de óleo e gás.
Com a inauguração, a Tenaris espera criar
tecnologias para ajudar diversos setores da
indústria brasileira e para outros países em que
atua, desenvolvendo novos materiais, realizando
testes normatizados de longa duração e garantir
a qualidade dos projetos já implantados por
empresas parceiras. Além de tornar a planta de
Pindamonhangaba mais competitiva no momento
atual da economia brasileira, capacitando
funcionários e projetando agregar novos
profissionais.
“A importância desse investimento está ligado
a visão de futuro da Tenaris. No momento,
estamos passando por um momento difícil
na economia, porém temos uma perspectiva
positiva para o futuro. E a inauguração desse
centro faz parte de uma série de investimentos

Laboratorio Corrosão Tenaris

que a empresa vem fazendo nos últimos anos
no Brasil e uma preparação para esse momento
otimista que enxergamos mais a frente, trazendo
desenvolvimento de tecnologia para o país e
alavancando oportunidades”, explica Ronaldo
Silva, gerente comercial da Tenaris.
Ronaldo ainda comenta que o laboratório
também faz parte de um plano da Tenaris de
integração com Universidades e centros de
pesquisa no Brasil, ajudando no desenvolvimento
de novas tecnologias.
Investimento a longo prazo
A Te n a r i s i n v e s t i u n a s f á b r i c a s d e
Pindamonhangaba e Rio de Janeiro, cerca de
US$ 370 milhões nos últimos anos. Segundo
o gerente comercial Ronaldo Silva, a unidade
de Pinda está nos planos da empresa para

investimentos a longo
prazo.
“Não temos nenhuma
intenção de tirar a fábrica
da cidade, inclusive temos
uma visão a longo prazo
para Pindamonhangaba.
Nós investimentos muito
nessa planta, que é muito
importante para o grupo,
sendo a única que produz
tubos de grandes diâmetros
para o mercado de óleo e
gás e que está posicionada
em uma região estratégica,
que tem como um dos
pilares de crescimento
a tecnologia”, ressalta
Ronaldo.
O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rubens
Fernandes, comemorou a
inauguração do laboratório e afirma ser uma garantia
do compromisso da empresa com a cidade. “Nesse
momento de crise que estamos atravessando, com
desemprego em alta, creio que Pindamonhangaba
só ganha com essa inauguração, que também
comprova que a Tenaris está estabelecida e criando
raízes na cidade”, finaliza.
A Te n a r i s é a e m p r e s a l í d e r g l o b a l n o
fornecimento de tubos de aço e serviços
relacionados para a indústria energética mundial,
assim como para outras aplicações industriais,
com clientes principalmente no setor de petróleo
e gás. A empresa possui bases de serviços, com
operações industriais, nas Américas, Europa,
Oriente Médio, Ásia e África.
Lays Guerrero

Indústria paulista fecha 19 mil vagas em novembro
No acumulado do ano, perda é de 180 mil empregos, a maior desde 2006

A tendência de queda no nível de emprego nas
indústrias do Estado de São Paulo se manteve em
novembro. No mês, houve saldo negativo de 19
mil vagas, com 19.037 demissões e apenas 37
contratações, segundo a Pesquisa do Nível de
Emprego da Fiesp e do Ciesp, divulgada nesta
quarta-feira (16/12). O indicador, na leitura com
ajuste sazonal, caiu 0,67%.
Apesar de não ser a maior queda percentual
num mês de novembro, “não dá para fazer
festa”, afirmou Paulo Francini, diretor titular do
Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
da Fiesp e do Ciesp (Depecon), responsável pelo
levantamento. Francini ressaltou que a variação
interanual, comparando novembro de 2015 com
novembro de 2014, foi de -8,66%, a mais forte
queda desde o início do acompanhamento. Foram
cerca de 225 mil vagas a menos no período.
No acumulado de 2015 (janeiro a novembro), a
perda foi de 180 mil vagas (-7,15%). Em dezembro
tradicionalmente há perda mais acentuada de
vagas, o que deve levar ao fechamento de 220
mil a 230 mil empregos em 2015, o que, lembrou
Francini, “continua a ser um número pavoroso”.

“É o dobro do máximo que já foi perdido [num
ano] pela indústria de transformação nos últimos
10 anos.”
O ano deve ser o pior para o nível de emprego
da indústria paulista desde o início da série,
em 2006. E “não dá para ficar contente” em
2016, afirmou Francini. O começo do ano será
ruim, e a discussão sobre o impeachment da
presidente Dilma Rousseff, que pode levar “tempo
longuíssimo”, tende a provocar uma paralisia. “Vai
piorar”, disse Francini, lembrando que “não há mal
que seja eterno”. Uma hora vai melhorar, lembrou.
A questão é quando. “Não tenho a menor ideia.”
Setores e regiões
A queda no emprego foi verificada em 21 dos
22 setores pesquisados pelo Depecon. Apenas o
setor de máquinas, aparelhos e matérias elétricos
teve estabilidade (com 37 contratações, variação
mensal de 0,04%).
O maior número de demissões, em valores
absolutos, foi no setor de produtos de metal,
exceto máquinas e equipamentos, com 3.888
vagas a menos. Em produtos alimentícios, a perda
foi de 1.995 vagas, e em confecção de artigos

do vestuário e acessórios, 1.388. São setores,
lembrou Francini, que tradicionalmente contratam
trabalhadores temporários.
Na variação acumulada do ano, a maior queda
ocorreu no setor de máquinas e equipamentos,
com perda de 13,35% das vagas, seguido
por produtos de metal, exceto máquinas e
equipamentos (12,9% a menos) e móveis, com
-12,62%.
O percentual de queda na Grande São Paulo
(0,75%) em novembro foi semelhante ao do Estado
como um todo (0,8%). No interior, a redução foi
de 0,83%.
Das 36 regiões pesquisadas, 30 tiveram queda,
3 se mantiveram estáveis, e 3 apresentaram
crescimento. Jacareí (-4,17%), Rio Claro (-2,52%)
e Osasco (-2,27%) apresentaram as maiores
baixas. Entre as que contrataram, a maior alta
foi em São Caetano do Sul (0,77%), graças a
novas vagas na indústria de móveis. Sertãozinho
(0,61%) deve as contratações a produtos de
metal e máquinas e equipamentos. Em Indaiatuba
(0,11%), as vagas surgiram em máquinas e
materiais elétricos.
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Conheça a nova GE, a maior companhia industrial
digital do mundo!
O setor energético vai passar por uma revolução.
Aguarde só para ver. Com a aquisição da Alstom Power
& Grid pela GE, acaba de nascer a maior companhia
industrial digital do mundo. O que isso quer dizer? A
união de duas gigantes do setor energético, amplia o
portfólio de energia renovável da nova GE, incluindo
novos verticais como hidrelétrica e smart grid, além de
incorporar tecnologias nos setores onde já atua como
eólica, térmica, entre outras.
No Brasil, a nova GE passa a ser líder de
mercado na produção de equipamento e tecnologia
para a geração de energia eólica e hídrica. Nada
mal, se levarmos em conta a projeção da Empresa
de Pesquisa Energética (EPE) de que, até 2050, o
consumo de energia vai triplicar em relação ao atual.
Você sabia que a união da GE com a Alstom não
é de hoje? Na verdade, dá para dizer que ambas
nasceram da mesma fonte. Não sabia? Pois é, a
GE surgiu em 1892, quando o investidor JP Morgan
organizou uma fusão entre a Edison General Electric
Company, de Thomas Edison, e Thomson- Houston
Electric Company, de Elihu Thomson. Foi de Thomson
e Edison, inclusive, a ideia de criar, em 1900, o um
laboratório dentro de um celeiro da GE. O laboratório
acabou pegando fogo, mas foi percursor dos Centros
de Pesquisa que a GE tem hoje espalhados pelo
mundo.
Já a Alstom surgiu em 1923, quando a subsidiária

da Thomson-Houston Electric Company, na França,
se juntou com a France Sociéte Alsacienne. Agora,
quase 80 anos depois da morte de Thomson, GE e
Alstom voltam a se unir para mais uma vez criar uma
nova era industrial.
Boas mudanças
Quer entender o que mudou com a compra das
unidades de energia da francesa Alstom pela GE de
uma forma bem rápida e simples?
Com a aquisição da Alstom, a GE passa a
concentrar seus esforços no desenvolvimento de
tecnologia e infraestrutura. Assim, a empresa está

negociando a venda da divisão de eletrodomésticos
para a Electrolux e também intensificou a venda dos
ativos de Capital (entre eles instituições financeiras e
imobiliárias).
Paralelamente a estas duas ações, a GE
tem investido bilhões de dólares para produzir
equipamentos mais eficientes e melhorar a tecnologia
de aerogeradores, turbinas a gás, motores de
avião, scanners para a medicina diagnóstica, além
de desenvolver softwares de última geração para
equipamento médico, indústria de petróleo e de
energia, aviação, entre outros.
GE Reports Brasil

Hotel Ema Palace aposta no desenvolvimento de São José e região
O hotel Ema Palace foi criado a 4 anos
e vem comprovando sua visão positiva no
desenvolvimento de São José dos Campos
e região, um polo de tecnologia e inovação
que abriu espaço para o setor de hotelaria
com o objetivo de receber turistas do setor de
negócios, de eventos e lazer, do Brasil e do
exterior. Em novembro, o hotel Ema Palace
conquistou pelo segundo mês consecutivo o
record de reservas para eventos, registrando
mais de um por dia.
“A crise é um fato, mas ela é setorizada e
temos observado que o brasileiro não abre
mão nesta época de se reunir com amigos e
familiares e o que temos ouvido é justamente
para espantar este aspecto negativista. O
churrasco é o mais programado e procuramos

oferecer todo apoio com nossa infraestrutura.
Muitos destes eventos utilizam o espaço, se
organizam e curtem todo o momento do jeito
de cada grupo.” Afirma Fernando de Magalhães
Jimenez, Gerente de Marketing do Hotel Ema
Palace.
Final de ano é época de confraternizações
Um aspecto marcante para o Hotel Ema
Palace é o fato de ser o único em São José
dos Campos que oferece aos eventos de
confraternização entre familiares, amigos e
empresas, além dos salões especiais, uma
ampla piscina, churrasqueira, espaço conforto,
cascata de pedras e ao centro da piscina
um bar molhado para saborear uma bebida
ou um petisco, aproveitando o ambiente
refrescante. Aliado a isto o Hotel Ema Palace

foi planejado com tecnologia para atender a
todas as necessidades de comunicação para
os hóspedes e participantes dos eventos.
Segundo o Gerente de Marketing, Fernando,
a utilização do hotel para eventos confirma
no dia a dia que a proposta do Hotel Ema
Palace está correta: “Estamos muito focados e
pesquisamos com frequência a necessidade de
hóspedes, famílias e empresas para eventos de
negócios e confraternizações em cada época
do ano e no alinhamento com a cidade de São
José dos Campos. Resultados como a avaliação
positiva é o que nos estimula a evoluir nesta
proposta. A estrutura do hotel permite uma
ampla possibilidade de realização de eventos,
com conforto, equipamentos adequados e um
padrão de atendimento elevado.”

Divisão da Monsanto de São José inicia pesquisa de produto para agricultura digital
A The Climate Corporation, divisão da Monsanto
Company, iniciou a pesquisa e desenvolvimento
para sua plataforma de agricultura digital no Brasil,
marcando os primeiros passos no desenvolvimento
de ferramentas desenhadas especificamente
para os agricultores brasileiros. A Climate está
implementando uma pesquisa com foco na coleta de
dados de campo para soja e milho com agricultores
de vários estados brasileiros.
“O Brasil é um dos primeiros mercados que nós
estamos olhando para expandir além dos Estados
Unidos”, disse Mike Stern, presidente e chefe das
operações da The Climate Corporation. “Estamos
fazendo um investimento significativo e testando

ferramentas digitais com os agricultores nesta safra,
com o objetivo de lançar uma oferta de produto digital
para os produtores brasileiros nos próximos anos”.
Mesmo com as funcionalidades das ferramentas
de agricultura digital sendo feitas sob medida para
as necessidades de cada geografia, a Climate
está focada em prover soluções integradas que
ajudem os agricultores a melhorar a eficiência e
sustentabilidade de suas operações, além de obter
grandes insights sobre seus campos.
Nos Estados Unidos, os agricultores adotaram
a plataforma da Climate em mais de 30 milhões
de hectares. No Brasil, a expectativa é expandir a
plataforma para um número significante de hectares

até 2025.
“A evolução do agronegócio passará pela
agricultura digital, que é a combinação do
processamento de informações ambientais e
agronômicas com a respectiva análise de dados,
objetivando fornecer recomendações precisas ao
agricultor. A agricultura digital permitirá que os
agricultores obtenham o máximo de produtividade
não só de cada hectare, mas de cada saco de
semente cultivado pelo agricultor, ao mesmo tempo
em que contribuirá para reduzir a pressão exercida
sobre os recursos naturais e o meio ambiente”,
afirma Rodrigo Santos, líder da Monsanto na América
do Sul.
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Empresários debatem sobre os indicadores
com base nos resultados das empresas
Foi realizado no início deste mês pela ABIMAQ
(Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos) a 16ª edição da Partilha do Conhecimento,
que reuniu representantes de diversos setores para
compartilhar modelos e estratégias de negócios.
Nesta edição, o diretor da ABIMAQ, Carlos Lineu
de Faria e Alves, ministrou uma palestra sobre os
indicadores com base nos resultados das empresas.
“O objetivo do seminário é apresentar os indicadores
de desempenho baseados nos resultados das
empresas de maneira a estabelecer reações diretas de
causa e efeito, permitindo planos de ações específicos
e focado para obtenção dos resultados desejados”,
explicou Lineu.

O Supervisor de Exportações da empresa Daido
Industrial, Whelington Baratieri, aprovou a escolha do
tema. “Sempre participo dos eventos promovidos pela
ABIMAQ e achei muito interessante o encontro de hoje,
principalmente por abordar a questão de como fazer a
apresentação dos números da empresa. A partilha é
uma oportunidade rica para compartilharmos cases,
nos atualizarmos em relação ao mercado, além de
proporcionar interação entre colegas da área”, concluiu.
Sobre a ABIMAQ no Vale do Paraíba
A ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos entidade representativa do
setor no Brasil - está sempre em busca da melhoria
da competitividade da indústria nacional, estruturada

AgoraVale

nacionalmente com nove sedes regionais pelo país,
representando 7.500 empresas dos mais diferentes
segmentos fabricantes de bens de capital mecânicos,
cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais
setores produtivos nacionais.
A sede regional da ABIMAQ no Vale do Paraíba
foi inaugurada em 2008 com o objetivo de atender às
necessidades das empresas associadas na região,
levando em consideração a característica industrial
e a força econômica das cidades que atualmente
compõem a Região Metropolitana do Vale. A regional
está localizada no Parque Tecnológico de São José dos
Campos, um dos mais avançados polos de tecnologia
do país.

Embraer Aviação Executiva entrega primeiro Phenom 100E na China
A Embraer Aviação Executiva anunciou a entrega
do primeiro Phenom 100E na China. A aeronave será
operada pela Wanfeng Aviation Co., uma subsidiária
da Wanfeng Auto Holding Group.
Com base na província de Zhejiang, a Wanfeng
Auto Holding é uma sociedade anônima privada
com negócios no setor de autopeças, maquinário,
investimentos financeiros, energias alternativas e
materiais renováveis.
“Estamos felizes que a Wanfeng tenha escolhido

o Phenom 100E e será uma satisfação apoiar o
crescimento da empresa na China. O Phenom 100E
é um jato executivo leve que conquistou pilotospropietários, operadores, empresas de propriedade
compartilhada e academias de treinamento de pilotos
de companhias aéreas em razão da sua confiabilidade,
eficiência e tecnologia avançada, e vai criar mais valor
para a Wanfeng e trará uma agradável experiência
de viagem para seus passageiros”, disse Marco Tulio
Pellegrini, Presidente & CEO da Embraer Aviação

Gerdau e ONG internacional trazem
conscientização ambiental para
estudantes de São José dos Campos

Empregados da Volkswagen
promovem ações solidárias
para o Natal em Taubaté
Divulgação

Parceria entre Gerdau e Ong Internacional busca multiplicadores da conscientização ambiental

A Gerdau e representantes da ONG internacional
Junior Achievement estiveram recentemente em
São José dos Campos para uma iniciativa de
conscientização a alunos da rede estadual de
ensino. O evento contou com 63 estudantes da
Escola Estadual Nadja Jamile que participaram de
uma atividade especial sobre preservação do meio
ambiente.
De acordo com a Gerdau, a iniciativa é parte do
programa “Nosso Planeta, Nossa Casa”, desenvolvido

Executiva.
“É uma honra receber o primeiro Phenom 100E na
China. Após um profundo estudo para jatos executivos
da mesma classe, nós decidimos pelo Phenom 100E,
que atende nossa demanda de forma ideal com
características atraentes, como amplo espaço interno,
alta velocidade e baixo consumo de combustível”,
disse Chen Bin, Presidente da Wanfeng. Atualmente,
mais de 320 jatos Phenom 100 estão em operação
em 26 países.

pela ONG internacional em parceria com a Gerdau.
Na oportunidade, colaboradores e voluntários
estiveram junto aos estudantes para conscientizálos sobre a importância da contribuição de cada um
para o desenvolvimento sustentável e do consumo
consciente.
De acordo com a Gerdau, alem de beneficiar os
alunos em sua bagagem de vida, o projeto tem por
objeto torná-los multiplicadores do tema para um futuro
melhor do planeta.

Os empregados da fábrica da Volkswagen
do Brasil em Taubaté realizaram, neste mês,
campanhas solidárias de arrecadação de
brinquedos com o objetivo de “fazer a diferença”
no Natal de quase 300 crianças atendidas por
organizações sociais e educacionais de Taubaté
e Tremembé.
As campanhas mobilizaram colaboradores
das áreas produtivas e administrativas, que
voluntariamente “adotaram” meninos e meninas
com idade entre 2 e 15 anos que fazem parte do
Projeto Hapet e do Lar Irmã Amália, ambas de
Taubaté. “A Volkswagen do Brasil, consciente
de sua responsabilidade social, acredita que
é saudável fomentar ações solidárias que
contribuam com o bem-estar do próximo”,
destacou a técnica de alimentação Edna Bonifazi,
que organizou a ação solidária.
Outra iniciativa também promovida pelos
próprios empregados foi realizada na área da
Qualidade Assegurada, que beneficiou 88 crianças
do Centro Educacional Antônio Mattos de Barros,
da cidade de Tremembé. A ação é voluntária e faz
parte dos projetos de sustentabilidade executados
ao longo do ano.
“Durante o ano a equipe trabalha com o foco
na melhoria contínua de processos e produtos
sem se descuidar da sustentabilidade e somar
esforços em ações como essa para a construção
de um mundo melhor”, explicou o gerente da área
José Carlos Peixoto.
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Faturamento das micro e pequenas empresas cai
20,9% em outubro
Desempenho dos pequenos negócios
continua prejudicado pelo mau momento
da economia brasileira e resultados por
setores também foram negativos
As micro e pequenas empresas (MPEs) do
Estado de São Paulo registraram queda de 20,9%
no faturamento real (já descontada a inflação) em
outubro na comparação com o mesmo mês de 2014,
de acordo com a pesquisa Indicadores Sebrae-SP. Os
resultados refletem o desempenho ruim da economia
brasileira a partir da piora no mercado de trabalho,
o aumento do desemprego e a queda real da renda,
além da diminuição da confiança das famílias e dos
empresários. Por setores, os resultados do período
também foram negativos: indústria (-11,1%), comércio
(-24,1%) e serviços (-20,7%).
A receita total das MPEs em outubro deste ano
alcançou 49 R$ bilhões, o que representa 13 R$
bilhões a menos em relação ao mesmo mês de 2014.
No acumulado de janeiro a outubro, as MPEs tiveram
queda de 13,1% na receita real na comparação sobre
o mesmo período de 2014.
“O resultado reflete a queda no consumo e no
investimento. E, infelizmente, as perspectivas de
recuperação da economia em 2016 não são otimistas.
Será mais um ano em que as micro e pequenas
empresas deverão trabalhar muito, apenas para

contornar a crise”, afirma o diretor-superintendente
do Sebrae-SP, Bruno Caetano. Por setores, de janeiro
a outubro, a retração no faturamento foi de 9,2% na
indústria, 12,6% no comércio e 15,2% nos serviços.
No acumulado do ano (de janeiro a outubro), as
MPEs paulistas apresentaram aumento de 1,6%
no total de pessoal ocupado em relação ao mesmo
período de 2014. Ainda neste mesmo período, a folha
de salários paga pelas MPEs teve queda real de 1,9%.
O rendimento real dos empregados teve redução de
2,4%.
Expectativas MPEs
Em novembro deste ano, 58% dos proprietários
de MPEs disseram aguardar estabilidade quanto ao
faturamento da empresa nos próximos seis meses,
ante 55% em novembro de 2014. Com relação aos
rumos da economia brasileira, 45% dos empresários
esperam manutenção do nível de atividade: um ano
antes a representatividade era de 49%. E outros 33%
acreditam em piora no nível de atividade econômica
nos próximos seis meses. Em novembro do ano
passado, 26% pensavam desta forma.
MEI
Em outubro de 2015, os Microempreendedores
Individuais (MEIs) paulistas apresentaram queda de
11,6% no faturamento real sobre outubro de 2014 (já
descontada a inflação).
Por setores, no período, os resultados para
o faturamento do MEI foram: indústria (-12,7%),
comércio (-17,4%) e serviços (-5,4%).

Expectativas MEI
Para os próximos seis meses, os MEIs são
relativamente mais otimistas que os proprietários de
micro e pequenas empresas (MPEs) no que se refere
ao seu faturamento. Em novembro deste ano, 47%
dos MEIs disseram esperar aumento no faturamento
nos próximos seis meses. No entanto, esse percentual
já foi maior: em novembro/14 era 54%. O número de
empresários que espera estabilidade no faturamento
foi de 35%, ante 33% um ano antes; e 12% esperam
uma piora (eram 11% em novembro/14).
Em relação à economia brasileira, os MEIs estão
um pouco mais pessimistas que os proprietários de
MPEs. Em novembro/15, a maior parte dos MEIs
(39%) espera piora para a economia brasileira nos
próximos seis meses (eram 34% um ano antes). Outros
30% aguardam estabilidade (mesmo percentual de
novembro/14). Diminuiu a parcela dos que esperam
melhora na economia: de 35% em novembro/14 para
25% em novembro/15.
A pesquisa
A pesquisa Indicadores Sebrae-SP foi realizada com
apoio da Fundação Seade. Foram entrevistados 1.700
proprietários de MPEs do Estado de São Paulo e 1.000
MEIs durante o mês de referência. No levantamento,
as MPEs são definidas como empresas de comércio
e serviços com até 49 empregados e empresas da
indústria de transformação com até 99 empregados, com
faturamento bruto anual até R$ 3,6 milhões. Os dados
reais apresentados foram deflacionados pelo INPC-IBGE.
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Carlos Camilo (Eclypse Surf), Roderley Miotto
(vereador), Daniel Ferraresso (diretor da ACIP)
e Etori Bonini (presidente da ACIP)

Nelson Marques (DeparFIESP), José Francisco (Ciesp Alto Tietê),
José de Arimathea (gerente do Ciesp Reg. Taubaté), Albertino (FIESP), Antonio Augusto
(diretor titular do Ciesp Reg. Taubaté) e Francine Maia (Maia Comunicação)

Major PM Ulisses Antônio da Cunha Pereira – chefe da
Divisão de Relações Institucionais da PM, José Arimathea
(CIESP), José Saud (Hotel Olavo Bilac) e Rafael, no jantar
de confraternização do Ciesp Reg. Taubaté

Marcelo Fritz (diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Qualidade da Tenaris Confab),
Renato Cattalini (diretor presidente da Tenaris Confab no Brasil),
Rubens Fernandes (secretário de Desenvolvimento Econômico de Pinda)
e Nicolás Serra (diretor de Relações Industriais Tenaris Confab)
Marcius, Marcus e Paulo proprietários da concessionária
JEEP Colorado inaugurada em Taubaté

Carlos Ortunho Serra (diretor Senai SJC),Paulo Sérgio Torino (diretor Senai Pinda),
Professor Walter Vicioni Gonçalves, (diretor do SENAI-SP e superintendente
do SESI-SP) e Domingos Gonçalves da Costa Neto (diretor do Senai Jacareí)
Formatura de 200 alunos do Senai Pindamonhangaba

Robson Cruz, Andreia Sá, Twyla Correia,
Samanta Oliveira e Thiago Cruz durante a inauguração
do Gato Seco Pizza Bar em Campos do Jordão
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Chery aposta em exportações para 2016

Lucas Lacaz Ruiz/Agoravale

A montadora chinesa Chery, instalada
no Vale do Paraíba, em Jacarei (SP),
pretende iniciar em 2016, exportações
d o m o d e l o C e l e r. A A r g e n t i n a s e r á
provavelmente o primeiro cliente, estando
a empresa também em negociações com
países como Colômbia, Peru e Uruguai.
Há a previsão de que pelo menos mil
unidades sejam exportadas em 2016,
porém este volume deverá aumentar
quando a Chery passar a produzir no
País o compacto QQ e o utilitário Tiggo
5, também previstos para o próximo ano.
O grupo iniciou operações em fevereiro
deste ano, em plena crise econômica
e política, operando com 10% de sua
capacidade, de 50 mil carros anuais.
Luis Curi, vice-presidente da Chery do
Brasil, disse que a produção este ano será
de apenas 5 mil veículos, já para 2016 a
previsão será de 8 mil a 10 mil unidades,
das quais mil serão exportadas.
A montadora apostará nos utilitáriosesportivos, em três novas versões do
Tiggo em produção até 2017, segmento
que vem crescendo com a chegada dos
produtos como Honda HR-V e o Jeep Renegade.
Há o projeto de formação de um parque
de fornecedores com aproximadamente 25
empresas em torno da fábrica, sendo a maioria

Fabrica Chery do Brasil - Jacareí

delas chinesas. Estando oito já em fase
adiantada de negociações, segundo vicepresidente Luis Curi.
Curi informou também, que em 2016, para

melhorar a imagem de segurança dos carros
da marca, os exemplares serão enviados para
o Latin NCAP, entidade independente que testa
a segurança dos veículos da região.

