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BASF será a primeira entre as 
grandes indústrias químicas a 
receber a certificação ISO50001

Leroy Merlin inaugura
unidade em Taubaté,
em uma área de 8.000m²
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Novelis completa 40 anos de
operações em Pindamonhangaba

A Novelis está celebrando 40 anos da 
sua fábrica em Pindamonhangaba. A uni-
dade, que foi inaugurada em 19 de abril de 
1977, hoje é a maior do grupo no mundo e 
considerada o maior centro de laminação e 
reciclagem de alumínio da América Latina.                      

PÁGINA 10

Gerdau Summit inicia 
operações na unidade 
de Pinda e deve gerar 

100 empregos
A Gerdau inaugurou na planta de Pinda, 

a joint venture “Gerdau Summit”, uma junção 
da empresa com as companhias japonesas 
Sumimoto Corporation e The Japan Steel 
Works (JSW) para a produção de peças 
para o setor de energia eólica. Um investi-
mento de R$ 280 milhões e que deve gerar 
100 empregos.
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AgoraVale

Edição Especial “ Dia Nacional da Indústria” 25 de Maio

Total Lubrificantes anuncia
investimento de R$ 10 milhões 

em Pindamonhangaba

Olivier Bellion, diretor-geral
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o A Tota l  Lubr i f i cantes 

anunc iou  que  deve  i n -
vestir R$ 10 milhões em 
Pindamonhangaba, com o 
intuito de aumentar a pro-
dut iv idade, segurança e 
sustentabilidade no local.
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LG G6: Novo smartphone
premium da LG chega ao Brasil

Smartphone chega com inovadora tela FullVision de proporção 18:9, 
excelente ergonomia, design minimalista e resistência à água e poeira

A LG do Brasil apresentou ao mercado na-
cional no fim mês de abril seu mais recente 
smartphone premium, o LG G6. O aparelho 
chega com o formato da tela 5.7 FullVision de 
proporção 18:9 com uma das gran-
des inovações desse lançamento, 
além da junção perfeita entre corpo, 
tela e as câmeras grande angulares, 
permitindo que o aparelho seja ma-
nipulado confortavelmente com uma 
única mão.

“O LG G6 oferece aos usuários 
uma nova  exper iênc ia  v i sua l  e 
ergonômica, pois combina a tela 
expandida com a conveniência da 
experiência de utilizar o dispositivo 
com uma mão só. As combinações 
de uso são infinitas. O LG G6 com 
FullVision foi inspirado na filosofia 
de especialistas da indústria cine-
matográfica que acreditam que a 
tela em formato 18:9 seria a melhor 
solução para a visualização de con-
teúdos cinematográficos novos da 
era digital”, conta Bárbara Toscano, 
gerente executiva de marketing da 
LG Electronics do Brasil.

Primeiro smartphone equipado 
com a tecnologia Dolby Vision, o LG 
G6 é compatível também com HDR 
10, dois padrões de tecnologia de 
qualidade de imagem HDR (High 
Dynamic Range). Esses padrões possibilitam 
a exibição de uma gama maior de cores e de 
luminosidade, tornando mais vívidas as áreas 
mais escuras, assim como as mais brilhantes.

“Em termos de hardware, o LG G6 está equi-
pado com o Qualcomm® Snapdragon™ 821, 
uma das plataformas móveis mais inovadoras 
do mundo. O Snapdragon 821 foi desenvolvido 
para suportar conectividade de alta velocidade 
e gráficos melhorados, além de tornar a bateria 
do smartphone mais eficiente”, explica Alexandre 
Brunaldi, diretor comercial da Qualcomm Brasil.

Fotos panorâmicas e formatos 
ú n i c o s  p a r a  u t i l i z a r  n a s  r e d e s  s o c i a i s

São duas câmeras principais de 13MP com 
ângulos de 71° e 125°, capaz de fazer fotos pa-
norâmicas que as câmeras normais de celulares 
não conseguem. A câmera de selfie de 5MP e 
lente grande angular de 100°, permite que os 
usuários tirem selfies sem precisar de um bastão 
de selfie. Além disso, a câmera grande angular 
reduz a distorção nas bordas, criando imagens 

muito mais naturais.
Design sofisticado e resistente

Esculpido em alumínio e vidro, seu acabamen-
to elegante está disponível nas cores Platinum 

e Astro Black, tem design mini-
malista e é absolutamente suave 
ao toque.  A moldura de meta l 
em torno do perímetro do celular 
transmite solidez e o acabamento 
é fosco. A parte traseira é plana, 
de modo que o usuário não precise 
se preocupar com a saliência da 
câmera nem em evitar impactos. 

Resistente à água e poeira, o 
LG G6 possui a certificação IP68, 
com isso não sofre danos submer-
so na água até um metro e meio 
de profundidade e por um período 
de até meia hora. 

Google Assistant
e Apps exclusivos

O LG G6 vem com o Google 
Assistent integrado, que funciona 
de forma intuitiva e harmônica com 
os aplicativos da LG e ajuda os 
usuários a obter respostas mais 
rápidas, gerenciar tarefas cotidia-
nas, curtir músicas e vídeos, além 
de fazer buscas de forma rápida 

e eficiente. Quanto mais o Google 
Assistente é utilizado, mais personalizado 

se torna.
Além disso, oferece aplicativos embarcados 

exclusivos. É possível abrir uma janela de re-
cebimento de ligações ao lado do aplicativo de 
calendário ou abrir a galeria de fotos junto com 
o aplicativo de mensagens. A função Collage 
Wallpaper permite unir várias fotos quadradas 
para criar uma montagem e usá-la como papel 
de parede na tela de bloqueio. O usuário conse-
gue também digitar uma anotação de um lado e 
navegar na web do outro.

Também conta com o Game Collection. São 
recompensas incríveis nos jogos Temple Run 
2, Spider-Man Unlimited, Crossy Road, SimCity 
BuildIt, Cookie Jam e Genies & Gems – que na 
Google Play sairiam por mais de R$ 600. Além 
disso, os jogos aproveitam ao máximo o display 
FullVision imersivo do LG G6 e a facilidade de 
usar o aparelho com uma só mão.

Preços
O LG G6 chegou as lojas no fim de abril, 

custando R$ 3.999,00.

Opinião

País precisa enfrentar a atual 
crise política com serenidade 
e espírito público, afirma CNI

O Brasil já venceu outras crises
sérias. Vamos superar mais
esse momento desafiador.

Temos de continuar avançando

De Confederação Nacional da Indústria (CNI)
O Brasil, mais uma vez, encontra-se mergulhado 

num cenário de temores e incertezas. Neste momento 
preocupante da história brasileira, seria compreensível 
entregar-se ao desalento, mas não podemos desanimar 
nem sucumbir ao derrotismo.

Parar de lutar por um Brasil melhor significaria aceitar 
passivamente o fracasso e desistir do nosso futuro. Não 
podemos deixar o país retroceder. Precisamos continuar 
trabalhando para reverter esse panorama negativo e 
buscar as soluções para superar essa gravíssima crise.

A turbulência política não pode anular os avanços 
conquistados nos últimos meses nem frear o andamento 
das reformas estruturais.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e as 
Federações das Indústrias dos estados entendem que, 
somente com a continuidade das reformas, o Brasil sairá 
da recessão e voltará a crescer.

As reformas trabalhista, previdenciária e tributária 
são essenciais para recolocar a nação no rumo certo e 
gerar postos de trabalho e renda para os 14 milhões de 
brasileiros que sofrem o flagelo do desemprego.

A indústria confia que as instituições e a sociedade 
encontrarão as soluções para superar essas novas 
adversidades. O país precisa enfrentar a atual crise 
política com serenidade e espírito público.

Mais do que nunca, devemos manter a confiança e 
o otimismo para construir, juntos, o país que sonhamos 
para nossos filhos. O Brasil já venceu outras crises 
sérias. Vamos superar mais esse momento desafiador. 
Temos de continuar avançando.

A hora é de perseverar.

Jefferson Rudy / Agência Senado
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Alckmin institui medidas fortalecendo o setor têxtil paulista
Objetivo é estimular a produção e a geração de empregos no Estado

O governador Geraldo 
Alckmin assinou um de-
creto que beneficia toda a 
cadeia têxtil de São Paulo, 
promovendo ajustes na 
carga tributária do ICMS 
para seda, lã, algodão, 
malhas, vestuários, bo-
tões, bonés, gorros, cha-
péus e travesseiros, entre 
outros itens.

“A indústria da confec-
ção é muito importante, 
altamente empregadora. 
Estamos zerando o ICMS 
para saídas internas para a indústria têxtil e de 
confecção. Isso vai estimular novas empresas, 
mais produção, mais emprego e renda para São 
Paulo. É uma grande conquista dos trabalhadores, 
empresários e de toda população de São Paulo”, 
comentou Alckmin.

O decreto altera o regulamento do ICMS relati-

vamente à redução da base de cálculo e concessão 
de crédito outorgado do imposto na saída interna da 
indústria e do setor atacadista de produtos têxteis. 
A medida protege esse importante segmento da 
economia e colaborar para a manutenção dos atuais 
empregos e geração de novos postos de trabalho 
em São Paulo.

Na prática, o gover-
nador equal iza a base 
de cálculo para o setor 
resultando numa carga tri-
butária de 12% e concede 
crédito com os mesmos 
12% nas saídas internas 
de produtos têxteis. Dessa 
de forma a carga tributária 
efetiva será zero em toda 
a cadeia de produção da 
indústria e atacadistas. O 
imposto somente ocorrerá 
na aquisição do produto 
final pelo consumidor. Por-

tanto, não haverá perda de arrecadação.
Outro apoio ao setor é dado por meio da Secre-

taria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Inovação, que trabalha em parceria com 
empresas e sindicatos na melhoria e modernização 
de processos dos setores produtivos de Cerquillho, 
Tietê, Jaú, Birigui e Franca.

Divulgação

Comgás supera a marca de 1,7 milhão de clientes no
primeiro trimestre deste ano

Companhia conectou 30 mil novos clientes no primeiro trimestre

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) 
encerrou o primeiro trimestre de 2017 (1T17) 
com mais de 30 mil novas conexões, saindo 
de 1.685.261 clientes no final de 2016 para 
1.715.762 no 1T17. Na comparação com o total 
no 1T16 (1.605.838), o crescimento é de 6,8%.

Resultados operacionais
O volume de vendas da empresa foi de 1.008 

milhões de metros cúbicos no primeiro trimestre 
de 2017, alta de 3,5% na comparação com o 
mesmo trimestre de 2016.

O volume industrial cresceu 2,9% em relação 
ao 1T16, em função da base de comparação 
baixa do 1T16 e do maior consumo pontual de 
alguns clientes. 

Já o volume do Gás Natural Veicular (GNV) 
fechou o trimestre com crescimento de 6,4% 
em relação ao 1T16, crescimento estimulado 
pelas iniciativas da Companhia para promover a 
utilização do GNV e pelo consequente aumento 
do número de conversões de veículos ao longo 
dos últimos meses. 

O volume comercial cresceu 5,3% ante 1T16, 
apesar do cenário macroeconômico desafiador. 
Em linha com a estratégia de expansão e sa-
turação de rede promovida pela Companhia, 

706 cl ientes foram adi-
cionados nos últimos 12 
meses.

O segmento residen-
cia l  fechou o t r imestre 
com um crescimento de 
apenas 0,8%, apesar da 
adição de 109 mil clientes 
nos últimos 12 meses, em 
função da maior tempe-
ratura média registrada 
no 1T17.
Resultados financeiros

A receita líquida da Comgás atingiu R$ 1,1 
bilhão no período, 21,5% menor na comparação 
com o 1T16, impactada principalmente pela re-
dução nas tarifas ocorridas em maio e setembro 
de 2016, conforme definidas pelas portarias da 
ARSESP, ocorridas em função da queda do custo 
do gás e sem impacto nas margens normalizadas 
da Companhia.

O  E B I T D A n o r -
malizado – indicador 
que, na visão da ad-
min is t ração,  melhor 
reflete o desempenho 
da Companhia – fo i 
de R$ 384,3 milhões 
no  1T17 ,  pe rcen tu -
al 18,9% superior ao 
1T16. O crescimento 
do volume, em con-
j un to  com o  a jus te 
das margens ocorrido 
em maio de 2016 e a 
gestão de despesas 
fo ram os  p r inc ipa is 
r e s p o n s á v e i s  p e l o 

crescimento no período.
O lucro líquido normalizado pela conta corren-

te regulatório foi de R$ 143,9 milhões no 1T17 
(R$ 103,6 milhões em IFRS), resultado 54,3% 
acima quando comparado ao 1T16.

Os investimentos totalizaram R$ 74,9 milhões 
no 1T17, 20,5% inferior na comparação com 
1T16, em função de um planejamento de dispên-
dios mais concentrados nos próximos trimestres.

A Comgás encerrou o trimestre com alavan-
cagem normalizada de 1,3x, tendo distribuído 
R$ 400 milhões em dividendos aos acionistas.

Nesse momento, a Companhia manteve inal-
teradas as projeções operacionais e financeiras 
para o ano de 2017, com volume de vendas entre 
4.000 e 4.300 milhões de metros cúbicos de gás, 
EBITDA normalizado entre R$ 1.550 milhões e 
R$ 1.650 milhões e Investimentos entre R$ 450 
e R$ 500 milhões.

Fonte: Comgás

Divulgação
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Lucro líquido da Embraer cai 65% no 1º trimestre em relação
ao mesmo período de 2016

A companhia argumentou que o resultado é normal, 
por influência da sazonalidade

A Embraer apresentou o balanço relativo ao 1º 
trimestre de 2017 (1T17), registrando lucro líquido 
de R$ 134,9 milhões, que representa 65% de queda 
em relação ao primeiro trimestre de 2016, quando 
apresentou lucro de R$ 385,7 milhões.

Também por ação, o lucro foi menor, de R$ 
0,1835, no comparativo aos R$ 0,5280 registrados 
no mesmo trimestre de 2016. A receita líquida 
atingiu R$ 3.217,5 milhões no 1T17, representando 
queda de 36% em relação aos R$ 5.048,5 milhões 
do 1T16, principalmente em função do menor nú-
mero de entregas de aeronaves.

A Embraer entregou 18 aeronaves comerciais e 
15 executivas (11 jatos leves e 4 grandes), nos pri-
meiros três meses do ano, o que representa queda 
em relação às entregas do 1T16, de 21 aeronaves 
comerciais e 23 executivas (12 jatos leves e 11 
grandes). A carteira de pedidos firmes (backlog) 

encerrou o trimestre em 
US$ 19,2 bilhões.

Segundo a companhia, 
geralmente as entregas do 
primeiro trimestre apresen-
tam sazonalidade e tendem 
a ser menores em relação 
aos demais trimestres do 

ano. O atraso no lançamento do Satélite Geoes-
tacionário de Defesa e Comunicação (SGDC), por 
conta de uma greve geral e movimento sociais na 

Micro e pequenas empresas são responsáveis
por 92% das contratações em abril

Dados são do levantamento feito pelo Sebrae mensalmente com números do Caged

As micros e pequenas empresas foram responsá-
veis por 92% das vagas de trabalho criadas no Brasil no 
mês de abril, informou o Sebrae. Os dados são do le-
vantamento feito mensalmente com base nos números 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do Trabalho.

No total, foram 59,8 mil novos empregos em abril, 

sendo 54,9 mil oriundos das micro e pequenas em-
presas. O número é mais de 20 vezes superior ao das 
médias e grandes empresas (2.594 funcionários), já a 
Administração Pública foi responsável pela contratação 
de 2.287 novos servidores.

Segundo o presidente do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos, os pequenos negócios têm sido responsá-
veis pela manutenção de empregos no Brasil, atingindo 
104,6 mil vagas criadas no primeiro quadrimestre do 
ano. Já as médias e grandes empresas tiveram saldo 
negativo de 129,4 mil. “Apesar das micro e pequenas 
empresas quase não serem lembradas nas políticas 
econômicas são elas que estão dando resposta à 
geração de emprego e renda”, complementa.

O setor que mais gerou vagas foi Serviços, com 
a criação de 30,2 mil postos de trabalho, seguido da 
Agropecuária, com 7 mil novas vagas de emprego. 
No comércio, foram 6,9 mil novas vagas de empre-
gos, enquanto a Indústria registrou criação de 4,3 mil 
empregos. “O Comércio interrompeu uma sequência 
de saldos negativos que vinham sendo apresentados 
desde o início deste ano. Essa pode ser uma boa 
sinalização de recuperação”, destacou Afif. 

O ranking por Estado mostra que São Paulo foi 
quem mais gerou vagas, com 23,8 mil novos postos de 
trabalho, seguido por Minas Gerais, com 9,4 mil postos. 
Apenas cinco Estados registraram saldos negativos de 
empregos: Rio Grande do Sul, Alagoas, Maranhão, Rio 
Grande do Norte e Acre, que juntos apresentaram saldo 
negativo de 1,5 mil.

Embraer

Guiana Francesa, e a não entrega de três aviões 
também prejudicaram os planos da empresa para 
o período.

Em março, a companhia anunciou que completou 
com sucesso o voo inaugural do primeiro protótipo 
do jato comercial E-195 E2, com vários meses de 
antecedência. Todas as três aeronaves do programa 
E2 continuam dentro de seus respectivos planos 
de entrada em operação: o E-190 E2 no primeiro 
semestre de 2018, o E-195 E2 no primeiro semestre 
de 2019 e o E-175 E2 em 2021.
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Volkswagen apresenta novo up! com visual modernizado 
e novidades tecnológicas

Modelo produzido em Taubaté é o mais seguro de seu
segmento e o de melhor reparabilidade do Brasil

A Volkswagen do Brasil apresentou a nova linha 
2018 do modelo up!. Produzido em Taubaté, o ve-
ículo chegará às concessionárias ainda este mês 
com visual modernizado e novidades em tecnologia, 
conectividade e desempenho, trazendo equipamen-
tos inéditos no segmento.

As principais novidades estão na parte tecno-
lógica. Faróis de neblina com luz de conversão 
estática (cornering light), sensores de chuva e de 
luminosidade (crepuscular) e suporte para celular, 
entre outros recursos exclusivos. Além disso, o 
carro é conectado ao aplicativo “Maps + More”, 
desenvolvido pela Volkswagen e que possibilita ao 
condutor monitorar as principais funções do veículo 
pelo smartphone.

O design do veículo ficou mais esportivo, com 
linhas horizontais e grandes diferenciais nos faróis 
dianteiros e para-choque, que ficou mais pronuncia-
do, com ângulos ainda mais evidentes. A grade do 
radiador terá friso cromado que se conecta à linha 
que margeia os faróis. As lanternas têm novo visual 
e são escurecidas, utilizando a tecnologia de tripla 

injeção (com elementos em vermelho, preto 
e transparente).

Na parte interna, uma das principais 
novidades está no painel totalmente novo, 
com acabamento refinado ao volante mul-
tifuncional de estilo global e a iluminação 
de ambiente (recurso inédito da categoria), 
resultando em um interior mais sofisticado. 
Além da iluminação ambiente, inédita nessa 
categoria, com um filete de LED branco por 
toda a parte inferior do painel.

Na parte do moto, o veículo traz duas 
opções de motorização, dependendo do modelo, 
sendo 1.0 de três cilindros: a MPI de até 82 cv 
(câmbio manual de cinco marchas ou transmissão 
automatizada I-Motion) e a TSI  de até 105 cv (câm-
bio manual de cinco marchas). O take up! continua 
a ser oferecido com o motor 1.0 MPI. O move up! 
passa a ser a única configuração que pode ser 
associada ao motor MPI e ao TSI. A connect e a 
high up! e são equipadas exclusivamente com o 
motor 1.0 TSI.

Modelos
O novo up! chega às lojas nos modelos take up!, 

move up! e high up!, além da nova versão chamada 
Connect. O novo Cross up! deve ser apresentado no 
fim deste mês. A tabela de preços não foi divulgada 
pela Volkswagen.

Fabricado em Taubaté, o veículo tem garantia 
total de três anos e é oferecido em sete cores de 
carroceria: Preto Ninja, Branco Cristal e Vermelho 
Flash (sólidas), além das metálicas Prata Sírios Azul 
Lagoon, Cinza Platinum e Laranja Habanero.

Primeiros trens da joint venture Gibela, da Alstom, iniciam 
operação na África do Sul
Os trens, modelo X’Trapolis Mega, fazem parte de uma 
nova frota que estão sendo construídos para a PRASA

A Alstom anunciou que sua parceira de joint 
venture Gibela, na África do Sul, iniciou com 
sucesso a operação comercial dos 13 primeiros 
trens X’Trapolis Mega nos trilhos sul-africanos. 
O presidente sul-africano, Jacob Zuma, revelou 
os primeiros novos trens na estação de Pretoria, 
diante de mais de 2000 convidados.

Os trens fazem parte de uma nova frota com 
600 trens de última geração que estão sendo 
construídos pela Gibela para a Passenger Rail 
Agency of South Africa (PRASA). Os primeiros 
20 trens foram produzidos pela unidade da Als-
tom na Lapa, no Brasil. O X’Trapolis Mega é um 
trem novíssimo da linha suburbana X’Trapolis 
da Alstom. Os trens inicialmente irão circular no 
Corredor Koedoespoort – Rissik, em Pretória, 
em horários de pico e fora de pico, realizando 
um total de 146 viagens por dia.

“Este é um 
momento his-
tó r ico  para  a 
G ibe l a ,  seus 
acionistas e o 
país como um todo, pois a população sul-africana 
finalmente tem acesso a um serviço que marca 
a entrada em uma nova era ferroviária,” afirmou 
o CEO da Gibela, Marc Granger.

“Ao trazer as habilidades e a infraestrutura da 
Alstom para a África do Sul, estamos ajudando 
a modernizar o transporte ferroviário do país. O 
sucesso desse projeto com a Gibela nos posiciona 
como uma parceira ferroviária de longo prazo na 
África do Sul,” comentou Yvan Eriau, Diretor Exe-
cutivo da Alstom Southern Africa e CEO da Alstom 
Ubunye.

A construção da unidade de produção da 

Gibela na região de Dunnottar está avançada, 
e deve ser concluída até o final de 2017. O Centro 
de Treinamento on-site já foi finalizado e admitiu 
sua primeira turma de alunos em abril de 2017. 
Em pico de produção, a Gibela produzirá 62 trens 
por ano (cada composição é composta de seis 
carros). Uma gama de 200 fornecedores locais irá 
fabricar equipamentos e componentes para os 580 
trens produzidos localmente a partir de 2018. Os 
fornecedores locais poderão competir em mercados 
globais, criando um potencial real para exportações 
e divisas estrangeiras significativas para a África do 
Sul.                                            *Fonte: Alstom

Divulgação
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BASF será a primeira entre as grandes indústrias
químicas a receber a certificação ISO50001

Três fábricas do Complexo Químico de Guaratinguetá serão as primeiras a receber a certificação na América do Sul
As três unidades do Complexo Quími-

co da BASF em Guaratinguetá serão as 
primeiras da América do Sul a receber a 
certificação internacional ISO 50001, que 
auxilia as empresas a estabelecer práticas 
mais eficientes e modernas em relação à 
gestão energética. A BASF é a primeira 
empresa do setor químico brasileiro a 
ser recomendada para essa certificação, 
uma das mais importantes do segmento 
energético.

Segundo a empresa, a certificação será 
possível graças à realização do projeto 
Triple E (Excellence in Energy Efficiency), 
iniciado no complexo em dezembro de 
2015, com o objetivo de aumentar a com-
petitividade da BASF focado em eficiência 
energética, melhoria dos custos de energia 
e redução de impactos ambientais.

A certificação está alinhada ao conceito global de 
excelência em gestão de energia da BASF, que esta-
beleceu globalmente uma meta para 2020. A empresa 
introduziu um sistema de energias alinhado com a 
norma ISO 50001 em suas localidades que, juntas, 
representam o maior consumo de energia.

Além de contribuir para as metas ambientais da 
empresa, o projeto Triple E trouxe resultados positivos e 
deverá ser colocado em prática em outras localidades, 
sendo que a ISO 50001, uma das ações do Triple E, 
será implementada nas unidades fabris que apresen-
tam maior consumo de energia, como São Bernardo 
do Campo (SP) e Camaçari (BA), no Brasil, e Concón, 
no Chile.

A norma ISO 50001 também foi aplicada no plane-
jamento energético do Complexo de Guaratinguetá, 
para medir e monitorar o desempenho produtivo, além 

de definir indicadores mais adequados para auxiliar os 
colaboradores das plantas a controlar as operações 
para a otimização de energia.

“O uso eficiente de energia é uma prioridade para 
a BASF e estamos orgulhosos da certificação ISO 
50001 no Complexo de Guaratinguetá. As medidas 
implementadas durante o processo de certificação 
já promoveram resultados positivos nos índices de 
eficiência energética. Continuaremos com o processo 
de melhoria contínua, com avaliações regulares da 
política energética, metas e planos de ação em outras 
unidades BASF para, assim, atingir a meta global para 
2020”, ressalta Patrick Silva, Diretor de Infraestrutura 
da BASF para América do Sul e do Complexo Químico 
de Guaratinguetá.
Companhia avança 23% nos lucros líquidos

do 1º tri com crescimento nas vendas
A BASF apresentou lucro líquido de 1,71 bilhão de 

euros (US$ 1,86 bilhão) no primeiro trimestre de 2017, 

um avanço de 23% em relação ao mesmo 
período do ano passado (1,39 bilhão de 
euros).

Segundo a companhia, o movimento foi 
influenciado pelo aumento considerável 
nas vendas e lucros, quando comparados 
ao mesmo trimestre de 2016, desempe-
nho acima do esperado por analistas. “A 
BASF teve um bom começo de ano em 
2017. As tendências relativas à demanda 
que foram observadas ao longo de 2016 
continuaram no primeiro trimestre deste 
ano”, avaliou disse o Dr. Kurt Bock, Pre-
sidente da Junta Diretiva da BASF SE.

As vendas aumentaram 19% no pri-
meiro trimestre de 2017, atingindo 16,9 
bilhões de euros. Em todos os segmentos 
manteve-se a tendência positiva de vo-

lumes observada nos trimestres anteriores, levando 
a um crescimento de 8% nos volumes de vendas. Já 
a Ebit (em português: Lucro Antes de Juros e Impos-
tos) ajustado da empresa subiu 29%, atingindo 2,46 
bilhões de euros. 

“Continuamos cautelosos quando se trata de nos-
sa perspectiva para o ano inteiro. Ainda visualizamos 
riscos consideráveis em relação ao desenvolvimento 
macroeconômico e ao ambiente político. Confirmamos 
nossa previsão de 2017 para as vendas e lucros do 
Grupo BASF e esperamos um crescimento consi-
derável. Conforme nossa definição, tal crescimento 
equivale a um aumento de pelo menos 6% nas vendas. 
Queremos atingir um EBIT antes dos itens extraordi-
nários ligeiramente superior ao de 2016. Neste caso, 
ligeiramente significa uma mudança de 1-10%. Espe-
ramos que o aumento seja mais próximo dos 10%”, 
completa Bock.

Divulgação

Indústria paulista gera 8,5 mil vagas de emprego em abril, aponta Fiesp
A indústria paulista fechou mais um mês com 

saldo positivo na geração de emprego, conforme 
dados divulgados nesta quarta-feira (17) pelo De-
partamento de Pesquisas e Estudos Econômicos 
da Fiesp e do Ciesp (Depecon). O levantamento 
é resultado da Pesquisa de Nível de Emprego do 
Estado de São Paulo e revela que o bom resultado 
foi impulsionado pelo setor de açúcar e álcool.

Em abril foram gerados 8,5 mil postos de tra-
balho, alta de 0,39% na comparação com o mês 
anterior, na série sem ajuste sazonal. Com ajuste, 

há recuo de 0,29% no mês. Em março, o nível de 
emprego na indústria paulista também apresentou 
resultado positivo com 9,5 mil contratações. O se-
gundo mês consecutivo de resultado positivo segue 
sob a forte influência do setor sucroalcooleiro, cujas 
contratações estão aquecidas por conta do período 
de safra agrícola. 

De acordo com a Fiesp, as usinas contrataram 
no mês de abril 7.673 trabalhadores. No acumulado 
do ano, o nível de emprego na indústria paulista 
segue positivo, com a geração de 21 mil vagas, 

alta de 0,97%, ainda na série sem ajuste sazonal.
Apesar de os dados parecerem favoráveis, o 

diretor titular do Depecon Paulo Francini se mostra 
cauteloso e observa que “não há otimismo e recu-
peração para o emprego na indústria. O resultado 
ainda segue embasado pela geração de postos de 
trabalho no setor de açúcar e álcool, que influenciou 
o saldo de março e mais fortemente abril”.

Entre os 22 setores acompanhados pela pes-
quisa para o mês de abril, 9 ficaram positivos, 10 
negativos e 3 permaneceram estáveis.
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Total Lubrificantes anuncia investimento de R$ 10 milhões em Pinda
Montante visa garantir o aumento da produtividade, da segurança e da sustentabilidade da planta

Leroy Merlin inaugura unidade em Taubaté
Loja gerou 500 empregos, entre diretos e indiretos, e é uma das mais modernas da filial

Localizada no distrito industrial de Pindamonhan-
gaba, a Total Lubrificantes anunciou que deve investir 
R$ 10 milhões para melhorias e modernização de 
equipamentos e infraestrutura da unidade, com o 
intuito de aumentar a produtividade, segurança e 
sustentabilidade no local.

“Sempre investimos no país e vamos continuar in-
vestindo, pois acreditamos no Brasil e não poupamos 
esforços para alinhar o nosso parque industrial com 
as mais recentes tecnologias e com as necessidades 
do mercado. É em momentos de crise que precisamos 
aproveitar as oportunidades para crescer”, garante 
o diretor-geral da Total Lubrificantes, Olivier Bellion.  

Desde 2015, a empresa tem investido na substitui-
ção dos tanques compartimentados de armazenagem 
de 140 mil litros cada, utilizados na fabricação de 
óleos lubrificantes. Agora, os equipamentos estão 
com um sistema integrado de dosagem automática 
que possibilita produções diretamente na mistura, 
proporcionando maior agilidade nestes processos. 
Com isso, a fábrica conta com 34 tanques cuja 
capacidade é de 3,5 milhões de litros – antes disso, 
a Total tinha 23 que, somados, comportavam 2,9 
milhões de litros.

O setor de envase está com 
uma nova máquina rotativa de 
12 bicos para embalagens de 1 
litro com capacidade de produ-
ção de 12 mil frascos por hora. O 
equipamento possui um sistema 
automático de controle de peso, 
por célula de carga individual para 
cada bico e de rejeito para frascos 
fora do peso e sem tampa, além 
de outras funcionalidades como 
rotular, selar tampas, montar 
caixas e encaixotar automati-
camente. Agora, a unidade tem 
cinco máquinas, somando 65 milhões de litros de 
capacidade anual.

As impressoras também foram trocadas por 
novos modelos que não 
necessitam de insumos, 
como tinta e solvente, por 
uti l izarem a tecnologia 
laser. “Desta forma, os 
custos de manutenção da 
Total serão menores e, 
além disso, esta medida 
também visa garantir uma 
maior segurança em rela-
ção aos dados impressos 
em nossas embalagens, 
evitando, assim, eventuais 
adulterações”, completa o 
executivo.

A Total Lubrificantes do 
Brasil é uma das quatro 

maiores companhias de petróleo e gás do mundo. 
A companhia atua no Brasil desde 1998, com sede 
em São Paulo e fábrica em Pindamonhangaba, com 
mais de 100 mil m2 e emprega cerca de 250 pessoas.

Lays Guerrero
A Leroy Merlin abriu as portas de sua 41ª loja na 

manhã desta quinta-feira (20) em Taubaté. Cons-
truída em uma área de 8 mil metros quadrados as 
margens da Dutra, é considerada uma das mais 
modernas do país e promete oferecer uma varie-
dade de 60 mil produtos para reforma, decoração 
e acabamento de casa.

Segundo o CEO da Leroy Merlin, Alain Rycke-
boer, trazer uma filial para Taubaté foi uma escolha 
acertada, por ser a segunda maior cidade do Vale do 
Paraíba e com ótima localização, podendo atender 
toda região e Litoral Norte. A expectativa é ter em 
Taubaté o mesmo sucesso da loja de São José dos 
Campos, que em breve inaugurará sua expansão.

“Muito importante realizar essa inauguração, em 
uma cidade que é grande parte da economia da 

região. Agora, vamos ver como será essa primeira 
experiência da loja aberta para planejarmos ações 
futuras, se a equipe é suficiente para atender com 
excelência os clientes e se os produtos são bem 
aceitos. Assim, caso seja necessário, futuramente 
ampliar em pessoal e tamanho, assim como em 
São José dos Campos. Esperamos que em Taubaté 

tenhamos o mesmo sucesso”, ressaltou 
Ryckeboer.

A diretora geral de loja, Samia Jardim, 
conta que todo planejamento de obras, 
contratações e montagem da loja durou 
6 meses, gerando mais de 500 empre-
gos durante o processo. Agora são 170 
colaboradores diretos e chega a 220 
empregos com os indiretos. Ela ainda 
destaca sua experiência pessoal como 
colaboradora da Leroy Merlin, onde co-
meçou como vendedora há 10 anos e se 

profissionalizou até chegar a um cargo gerencial.
“Abrir essa loja é um grande desafio. Estamos 

em um momento de crise, mas a Leroy Merlin 
continua investindo no Brasil, e particularmente 
investindo no Vale do Paraíba, que consideramos 
uma região promissora. E também veio para somar, 
empregando diretamente 170 pessoas, oferecendo 
oportunidades de carreira e agregando a economia 
da região”, explica. “Quando abrimos uma loja, 
esperamos a satisfação de nossos clientes e tam-
bém de nossa equipe, que se sintam motivados a 
trabalhar em um lugar que valoriza o funcionário, 
incentivando a profissionalização, e consequente-
mente, uma evolução na carreira”, completa Samia.

A unidade de Taubaté da Leroy Merlin fica as 
margens da Rodovia Presidente Dutra, saída 107, 
sentido Rio de Janeiro. O horário de funcionamento 
é de segunda a sábado das 8h às 22h, e domingo 
das 10h às 22h.

AgoraVale

AgoraVale

Divulgação

Divulgação
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Fibria fecha o primeiro trimestre com lucro
líquido de R$ 329 milhões e margem Ebitda de 37%
O lucro líquido foi de R$ 329 milhões, contra um prejuízo de R$ 92 milhões no quarto trimestre de 2016

A Fibria, empresa brasileira de base 
florestal e líder mundial na produção de 
celulose de eucalipto, registrou lucro 
de R$ 329 milhões no primeiro trimes-
tre de 2017, contra um prejuízo de R$ 
92 milhões no 4T16 e lucro de R$ 978 
milhões no 1T16. O Ebitda (lucro antes 
de juros, impostos, depreciações e 
amortizações) ajustado foi de R$ 644 
milhões, representando uma margem 
de 37% frente os 36% dos últimos três 
meses do ano passado. Em relação 
ao quarto trimestre, o Ebitda ajustado 
registrou uma queda de 20%, explicada 
pela sazonalidade do volume de vendas 
e pela desvalorização do dólar médio 
frente ao real.

“Estamos vivenciando um ambiente mais favo-
rável para o mercado de celulose neste início de 
ano. O aumento da demanda por celulose de fibra 
curta para a Ásia foi de 21% nos dois primeiros 
meses deste ano, segundo dados de março divul-
gados pelo PPPC. Esses fundamentos positivos 
criaram um ambiente favorável para os aumentos 
de preços que anunciamos neste início de ano”, 
afirma Marcelo Castelli, presidente da Fibria.

A companhia anunciou para janeiro novos 
aumentos de US$ 20 por tonelada para Europa, 
América do Norte e Ásia. Para entrar em vigor em 
fevereiro, houve outro aumento de US$ 30 por 
tonelada para todas as regiões (Europa, Ásia e 
América do Norte) e de US$ 20 novamente para 
essas localidades, passando a valer em março. 
Houve mais um aumento de US$ 40 por tonelada 
para Europa e América do Norte e de US$ 20 para 
a Ásia, válido a partir do início deste mês. E, por 
fim, mais recentemente, um novo reajuste, que 
passa a valer a partir de 1º de maio, de US$ 40 
para Europa e América do Norte e US$ 20 para 
Ásia.

A demanda por celulose de fibra curta na 
China continua crescendo de forma consistente. 
O aumento da demanda na China entre o último 
trimestre de 2016 e o começo deste ano é um acon-
tecimento incomum, já que o primeiro trimestre na 
China tem menos dias úteis, devido aos feriados 
do ano novo chinês e a menor quantidade de dias 
no mês de fevereiro deste ano na comparação com 

o ano anterior. O volume de vendas da Companhia 
no 1T17 foi 15% acima das vendas do mesmo pe-
ríodo na comparação anual, incluindo os volumes 
provenientes do contrato com a Klabin.

A receita líquida da Fibria totalizou R$ 2,074 
bilhões no primeiro trimestre, redução de 18% 
em relação ao quarto trimestre de 2016, devido 
à queda de 18% do volume vendido, dada a sa-
zonalidade típica de mercado e à necessidade de 
recomposição de estoques mínimos. Em relação 
ao primeiro trimestre de 2016, a redução de 13% é 
justificada pela desvalorização de 19% do câmbio 
médio e pela queda do preço em dólar, compen-
sado pelo aumento de 15% no volume vendido.

A geração de fluxo de caixa livre da Companhia 
antes dos investimentos no projeto Horizonte 2 
(que constrói a segunda linha de produção na 
unidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul), 
dos projetos logísticos de celulose e do pagamento 
de dividendos foi de R$ 426 milhões, em compa-
ração ao resultado positivo de R$ 342 milhões no 
quarto trimestre de 2016 e de R$ 730 milhões ante 
o mesmo período do ano passado.

A Fibria encerrou o trimestre com posição de 
caixa de R$ 6,963 bilhões, bem superior aos R$ 
4,717 bilhões do quarto trimestre de 2016. A em-
presa possui quatro linhas de crédito rotativo no 
valor total de R$ 1,737 bilhão. 

“Estes recursos, apesar de não utilizados, con-
tribuem para melhorar as condições de liquidez da 
empresa. Desta forma, o atual caixa e mais essas 

linhas totalizam uma posição de liqui-
dez imediata de R$ 8,457 bilhões, que 
quando somadas às linhas contratadas 
de financiamento do projeto Horizonte 
2 a serem sacadas, representam uma 
condição f inanceira suficiente para 
cobrir todo o investimento restante do 
projeto Horizonte 2 e as amortizações 
da dívida da Companhia até 2019, ou 
seja, o risco de refinanciamento neste 
período é zero, mesmo sem levar em 
conta a geração de caixa livre do perí-
odo. Esta robustez financeira permite à 
Companhia somente acessar o mercado 
quando quiser, caso existam janelas 
interessantes para captações”, aponta 
Guilherme Cavalcanti, Diretor Finan-

ceiro e de Relações com Investidores da Fibria.

Projeto Horizonte 2
O primeiro trimestre de 2017 terminou com o 

andamento do Projeto Horizonte 2 acima do pre-
visto, superando os 87% de execução física e 61% 
de execução financeira. A excelente evolução do 
projeto permitiu à empresa anunciar recentemente 
a antecipação do início das operações da nova 
planta industrial do quarto trimestre para o mês 
de setembro, ainda no terceiro trimestre deste 
ano. O investimento total do projeto manteve-se 
em R$ 7,5 bilhões.

Na área florestal, destaca-se o início das ope-
rações de colheita de madeira para suprimento da 
nova planta, o avanço no programa de plantio para 
formação de florestas e a conclusão das obras do 
novo viveiro da Unidade Três lagoas que produ-
zirá as mudas de eucalipto para plantios da base 
florestal referente ao projeto Horizonte 2. Vale 
comentar que o novo viveiro é uma inovação da 
Fibria no setor de papel & celulose por ser 100% 
automatizado, com a aplicação da tecnologia atual-
mente utilizada na produção de flores na Holanda.

Em relação à logística de celulose, os des-
taques foram os avanços das obras do Terminal 
Portuário em Santos, e início das fundações do 
Terminal Intermodal em Aparecida do Taboado, 
no Mato Grosso do Sul, além da contratação dos 
serviços para operações logísticas de escoamento 
de celulose da nova planta.

Divulgação
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Gerdau Summit inicia operações na unidade de Pinda e 
deve gerar 100 empregos

Produção da joint venture abastecerá a construção de
novos parques eólicos no País e atenderá a demanda dos

segmentos de açúcar e álcool, óleo e gás e mineração
Lays Guerrero

A Gerdau inaugurou na planta de Pindamonhan-
gaba, a joint venture “Gerdau Summit”, uma junção 
da empresa com as companhias japonesas Sumi-
moto Corporation e The Japan Steel Works (JSW) 
para a produção de peças para o setor de energia 
eólica. Um investimento de R$ 280 milhões e que 
deve gerar 100 empregos.

O novo empreendimento deverá produzir 50 mil 
toneladas por ano, de peças voltadas para atender o 
setor eólico, além das indústrias de açúcar e álcool, 
óleo e gás, assim como o segmento de mineração. A 
produção para o setor eólico está prevista para co-
meçar no início de 2018, mas desde o fim de março 
já estão em produção materiais para atender o setor 
de açúcar e álcool, além de cilindros de laminação 
para a indústria e aço e alumínio.

De acordo com Guilherme Gerdau Johannpeter, 
vice-presidente Executivo de Aços Especiais e 
Aços Longos da América do Sul, a nova empresa 

juntará a experti-
se industrial, do-
mínio tecnológico 
e  i novação  da 
Gerdau junto com 
o vasto conheci-
mento de merca-
do das compa-
nhias japonesas 
no setor eólico. 
A Gerdau detém 
59% de participa-
ção na empresa 
e está realizando 
o aporte, principalmente por ativos já existentes na 
produção de cilindros. A Sumimoto detém 39% e a 
JSW 2%.

“Com a Gerdau Summit, estamos inovando na 
parte de energia eólica, fortalecendo a cadeia de 
distribuição nacional e oferecendo aos nossos 

clientes produtos de alta qualidade. 
Também vamos atender outros mer-
cados, fortalecendo a fabricação de 
cimentos de laminação, que já é feito 
na planta de Pinda. Vamos ainda am-
pliar a linha de produtos forjados, além 
de atender os segmentos de açúcar 
e álcool, mineração, óleo e gás”, res-
salta. “Para o Brasil crescer de forma 
sustentável, precisaremos fortalecer a 
matriz energética renovável de nosso 
país, e acreditamos na indústria eólica 
para sustentar esse crescimento futuro, 
devido a produções naturais de nosso 

país e as perspectivas promissoras para esse setor 
nos próximos anos.”

O vice-presidente ainda completa que as pers-
pectivas para o setor eólico são promissoras, e a 
alta demanda justifica o investimento. Atualmente 
o Brasil possui cerca de 400 parques eólicos e até 
2020 devem ser construídos mais 350, e a capa-
cidade eólica deve subir de 7% (10,74 GW) para 
11% (18,7 GW). Após iniciar operações, a Gerdau 
Summit espera crescer até 2020 cerca de 70% na 
produção de peças forjadas para o setor eólico, 
peças fundidas e forjadas para outros setores, e 
cilindro de laminação.

O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domin-
gues, afirmou que a nova empresa será de extrema 
importância para indústria da cidade. Além de gerar 
novos empregos, também ajudará na capacitação de 
mão de obra especializada no município, podendo 
atrair novas empresas do setor, além de incentivar 
mais investimentos de outras já instaladas na cidade.

Akim

Gerdau anuncia novas parcerias com instituições de ensino do Vale
Acordo de intenções foi assinado no fim de abril e deve envolver cinco instituições da região

A Gerdau, por meio da unidade de Pindamo-
nhangaba, anunciou a assinatura de um acordo 
de intenções para a realização de novas parce-
rias com cinco instituições de ensino do Vale do 
Paraíba. 

A acordo com as instituições compreende co-
operação técnica por meio de bolsas de estudos 

de graduação, pós graduação, mestrado 
e doutorado, além de promover visitas 
de estudantes dentro da unidade, pos-
sibil itando a realização de estudos e 
pesquisas para a execução de trabalhos 
acadêmicos.

O projeto será dest inado para os 
cursos de en-
genharia quí-
mica ,  mecâ-
nica, elétrica, 
de materiais e 
tecnólogo me-
talúrgico das 
Inst i tu ições UNESP, 
USP, UNITAU, FATEC, 
UNIFESP e tem pro-
gramado em seu cro-
nograma visi tas das 
universidades à usina 
ao longo do ano.

“A Gerdau está se 
reinventando e a inova-
ção está presente nas 

mudanças de nossos serviços, logística e produtos. 
Por isso, a parceria com as instituições de ensino 
vem em um momento oportuno em que podemos 
trocar experiências e conhecimento, promovendo 
ganhos mútuos com a interação entre empresa, 
escola, profissionais e estudantes, contribuindo 
para o desenvolvimento da indústria, das escolas 
e da comunidade do Vale do Paraíba”, completa 
Maurício Metz, gerente executivo das unidades de 
Pindamonhangaba e Mogi das Cruzes da Gerdau.

Akim

Divulgação



Página 10

Novelis completa 40 anos de operações em Pindamonhangaba
Unidade celebra a data com importantes avanços em tecnologia para otimizar a produção de alumínio,
além do trabalho em reciclagem e no social
Lays Guerrero

A Novelis está celebrando 40 anos da sua fábrica 
em Pindamonhangaba. A unidade, que foi inaugurada 
em 19 de abril de 1977, hoje é a maior do grupo no 
mundo e considerada o maior centro de laminação e 
reciclagem de alumínio da América Latina.

Empregando atualmente 1220 pessoas na cidade, 
a Novelis é referência em tecnologias produtivas e 
equipamentos. Chegou com capacidade de produção 
de 30 mil toneladas por ano e hoje, após 3 expansões, 
produz 600 mil toneladas por ano e atingiu receita de 
R$ 5 bilhões, atendendo primordialmente os mercados 
de embalagem, setor automotivo e especialidades.

Para o líder regional de operações, Daniel Freire, 
o quarentenário da empresa é uma momento de cele-
bração e consolidação de um ótimo trabalho feito em 
parceria com os colaboradores, que transformaram o 
local em uma das maiores indústrias de alumínio do 
mundo, com uma base de clientes global e tecnologia 
de ponta na produção.

“Quando foi iniciada em 1977, a então Alcan queria 
continuar crescendo e expandindo suas operações no 
Brasil e a fábrica de Santo André não oferecia esse 
espaço. Então, viemos para Pinda, um local próximo 
dos grandes centros consumidores e em uma área 
que permitia as expansões acontecerem ao longo do 
tempo, chegando ao tamanho de fábrica que temos 
hoje”, explica Freire. “Pinda se tornou o coração dos 
negócios da Novelis na América do Sul. Desde 2011, 
foram investidos R$ 900 milhões para expansão 
e modernização da fábrica, que está preparada e 
capacitada para buscar novas aplicações, mercados 
e clientes.”

Reciclagem e Meio Ambiente
Um dos pilares construídos pela Novelis nos 40 

anos foi o investimento na reciclagem de alumínio.  
Atualmente, o Brasil recicla quase 98% das latas 
de alumínio, girando em torno de 293 milhões de 
toneladas. O mercado de reciclagem movimentou 
R$ 7.300 milhões em 2015, com mais de 2 mil 
estabelecimentos industrias e comercias e 250 mil 
pessoas engajados no processo em todo país.

Em 2016, a reciclagem foi 53% da matéria prima 
da Novelis. O objetivo é continuar aumentando esse 
número e trabalhar com uma cadeia de valor sus-
tentável. “Somos um dos principais recicladores da 
América Latina e do mundo. Cada vez mais estamos 
trabalhando para desenvolver produtos e mercados 
que já tenham todo o desenho da cadeia fechada 
como parte dessa estratégia, e continuamos a 
trabalhar forte para que novos produtos já tenham 
dentro de sua estratégia de criação esse conceito 
de cadeia fechada, para poder absorver não só o 
produto final, mas todas as perdas que existam ao 

longo do processo produtivo”, diz Daniel Freire.
Ainda de acordo com o executivo, a Novelis se 

tornou exemplo em excelência operacional e equi-
pamentos de ponta, mas principalmente pela gestão 
eficiente de recursos naturais durante o processo 
produtivo, com a redução do consumo de água por 
tonelada produzida, de aproximadamente 13% entre 
os anos fiscais de 2013 e 2016. A expectativa para 
o ano fiscal 2017 (com início em abril) é investir 
mais R$ 43 milhões, buscando otimizar ainda mais 
a produção.

Responsabilidade Social
Outro ponto que marca a presença da Novelis na 

cidade, é o investimento em projetos de responsa-
bilidade social, por meio do Novelis Comunidade. 
A empresa desenvolve projetos norteados princi-
palmente pelos pilares de segurança e cidadania, 
educação e cultura, reciclagem e meio ambiente.

Os destaques são o Sociedade do Amanhã 
(PASA), Heróis em Ação e Nau dos Mestres, além 
de uma parceria com o Instituto Esporte & Educa-
ção, com projeto que capacita professores da rede 
pública para melhorar a qualidade do ensino de 
educação física.

A empresa pretende investir R$ 2 milhões 
em projetos sociais no 
ano fiscal de 2017. A 
novidade para esse 
ano é a inclusão da 
Moreira César Recicla 
no projeto de gestão 
de cooperativas, que 
apoia o desenvolvimen-
to de cooperativas de 
catadores de matérias 
recicláveis.
Desafios e expec-
tativas para 2017

O líder regional de 
operações, Daniel Frei-
re, espera um ano difícil 
por vários desafios que 

o mercado atual propõe, principalmente a escassez 
de matéria-prima - reduzindo a produção por conta 
de condições não competitivas do país, a China 
crescendo em qualidade, produção e exportação 
no mercado e as atuais políticas econômicas de 
exportação do Brasil.

Porém, acredita que o momento da Novelis é de 
melhorar cada vez mais em qualidade, focando na 
excelência profissional, otimização de processos e 
recursos, e assim estar preparado para o que vier 
de retorno do mercado.

“Esperamos um ano difícil e de muita incerteza, 
com um cenário político e econômico que não tem 
dado muita clareza de como atuar. Esses últimos 
anos estamos em uma situação instável, sem muito 
crescimento e com uma preocupação com relação 
a retração. Acho que o principal objetivo é otimizar 
nossa performance operacional e buscar fazer da 
melhor maneira possível, tanto na parte de consumo 
de matérias primas, buscando alternativas para for-
necedores que possam nos dar uma competitividade 
maior e acelerar o nosso processo, e buscando 
alternativas de custo e trabalhar internamente, nos 
preparando para os desafios que venham a surgir”, 
completa.

Divulgação
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Brasileiro volta a empreender motivado por oportunidade, aponta pesquisa
Segundo pesquisa GEM, 75% das pessoas que levantam informações para abrir uma empresa enxergam uma oportunidades de mercado

Viapol investe R$ 5.3 milhões em novas fábricas em
Caçapava

As unidades de negócios am-
pliarão a capacidade produtiva 
da companhia e aumentarão o 

faturamento em 50%
A Viapol, uma das maiores empresas 

de soluções químicas da América Latina, 
anunciou a inauguração de três novas 
fábricas na cidade de Caçapava. Um 
investimento de R$ 5,3 milhões que fará 
da unidade industrial mais produtiva e 
rentável.

As novas fábricas ocupam uma área 
de 2.750 m2 e foram construídas espe-
cialmente para a produção das três novas linhas 
Carboline, Flowcrete e Vulkem, das quais fazem 
parte, respectivamente, produtos anticorrosivos, 
pisos industriais e comerciais e impermeabili-
zantes indicados para superfícies sujeitas a alto 
tráfego de pedestres e de automóveis.

“Anunc iar  invest imentos em um per íodo 
complicado na economia brasileira, que afetou 
consideravelmente o setor da construção civil, 

Divulgação

representa uma grande conquista para nós. Es-
tamos entregando fábricas inovadoras e muita 
seguras, com tecnologia de ponta, e esperamos 
crescer organicamente por meio de expansões, 
projetos de novas fábricas e também novos 
negócios que estejam relacionados aos atuais”, 
ressalta Ariovaldo José Torelli, Diretor Executivo 
da Viapol.

A empresa investiu um valor total de R$ 50 

milhões nos últimos quatro anos em seu parque 
fabril de Caçapava, que possuí 100 mil metros 
quadrados e é considerado o maior do setor na 
América Latina. Além disso, a Viapol possuí filial 
em Candeias (BA), com produção com produção 
para as regiões Norte e Nordeste, e escritório 
técnico comercial em São Paulo. Ao todo, em-
prega 400 colaboradores e 120 representantes 
comerciais em todas as regiões do Brasil.

A pesquisa Global  Entrepre-
neursh ip  Moni tor  (GEM) 2016, 
apoiada pelo Sebrae e realizada 
pelo Instituto Brasileira de Qua-
l idade e Produt iv idade ( IBQP), 
apontou que o 75% dos empre-
endedores nascentes que bus-
cam informações para abrir uma 
empresa enxergam uma oportu-
nidade de mercado, encontraram 
um nicho. 

No ano anterior, metade das 
pessoas com empresas recentes 
investiu no próprio negócio por 
causa da necessidade. A pesquisa 
mostra uma mudança no perfil dos 
novos empreendedores, podendo 
revelar um início de reação posi-
tiva da economia.

“Um país vai se desenvolver no futuro se 
tiver pessoas querendo empreender hoje. O au-
mento do empreendedorismo por oportunidade 
demonstra uma luz no fim do túnel, é o início 
da volta do crescimento econômico”, explica o 
presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.

Apesar do empreendedorismo por oportuni-

dade fazer parte do universo de quem quer abrir 
um negócio nos próximos meses, a pesquisa 
também revelou que houve uma pequena que-
da da taxa de empreendedorismo do brasileiro 
no ano passado, caindo de 39% em 2015 (a 
maior da série histórica) para 36%, em 2016. 
A queda é explicada por conta da queda no 
número dos empreendedores já estabelecidos, 

ou seja, aqueles que já tinham 
uma empresa há mais de três 
anos e meio.

“As dificuldades econômicas 
passadas nos últimos anos fize-
ram com que muitas empresas 
fechassem as portas, por isso, 
houve essa diminuição na taxa 
t o t a l  d e  e m p re e n d e d o r i s m o . 
Acreditamos que com a inflação 
estabilizada, a queda dos juros 
e o aquecimento da economia, 
o brasileiro volte a sonhar mais 
com o empreendedorismo”, es-
pera Afif.

Ou t ro  dado  impor tan te  da 
pesquisa é a constatação de que 
as mulheres já correspondem a 
51% dos empreendedores ini-

ciais no país. E também um aumento no número 
de pessoas acima de 55 anos empreendendo, 
passando de 7% em 2012 para 10% em 2016. 
Já entre a participação dos brasileiros empre-
endedores que têm entre 18 e 24 anos, passou 
de 18%, em 2012, para 20%, em 2016.

*Com informações do Sebrae

Bernardo Rebello
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Usiminas registra lucro líquido de R$ 108 milhões no
1º trimestre de 2017

A Usiminas registrou lucro líquido de R$ 108 
milhões no primeiro trimestre de 2017 (1T17), em 
comparação ao prejuízo líquido de R$ 195 milhões 
no trimestre anterior. O valor é o melhor resultado da 
empresa nos últimos onze trimestres.

O EBITDA Ajustado (lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização) no 1T17 atingiu R$ 
533 milhões, o melhor resultado desde o 2º trimestre 
de 2014. A margem de EBITDA Ajustado (representa-
da pelo EBTIDA sobre a receita líquida) no período foi 
de 22,7%, mais do que o dobro do apurado no quatro 
trimestre de 2016, de 11,0%.

Os números refletem principalmente o melhor 
desempenho das atividades de siderurgia, que 
apresentaram incremento do volume de vendas e 
de preços, e uma série de medidas adotadas para 
ampliar a competitividade da companhia, como dimi-
nuição de custos, controle de despesas e priorização 

de investimentos. 
“O balanço favorável do primeiro trimestre é fruto 

de um trabalho de equipe intenso focado na revita-
lização da companhia, que incluiu a reestruturação 
da sua configuração industrial e da sua capacidade 
produtiva, a redução de custos e o aumento do volume 
de vendas e preço”, reforça o presidente da Usiminas, 
Sergio Leite.

Segundo Leite, a melhoria dos resultados da em-
presa é um fator fundamental para a sustentabilidade 
do negócio. “O bom desempenho da companhia, tra-
duzido nos números apresentados, nos dá a confiança 
de que a Usiminas está no caminho certo. O contexto 
econômico do país ainda é desafiador, assim como 
o do mercado siderúrgico, mas vamos continuar tra-
balhando fortemente para gerar resultados de forma 
consistente e, consequentemente, ampliar a liderança 
da Usiminas no setor de aços planos”, complementa.

Outro destaque dos resultados do 1T17 foi o 
aumento de 11% da receita líquida da Usiminas, que 
subiu de R$ 2,12 bilhões no último trimestre de 2016 
para R$ 2,35 bilhões entre janeiro e março deste ano. 
Além da performance da siderurgia, contribuíram para 
esse número os maiores preços e volume de vendas 
apresentados pela Soluções Usiminas, empresa do 
grupo dedicada ao beneficiamento e distribuição do 
aço, assim como o aumento de preços do minério, 
com reflexos para a Mineração Usiminas.

Também o caixa da Usiminas foi impactado posi-
tivamente no primeiro trimestre de 2017, passando 
de R$ 2,26 bilhões no 4T16 para R$ 2,42 bilhões, um 
crescimento de 7% que sinaliza o início da retomada 
da geração de caixa pela companhia.

No 1T17, a produção de aço bruto foi de 737 mil 
toneladas, 5% menor do que a registrada no 4T16. Por 
outro lado, as vendas totais de aço no 1T17 somaram 
930 mil toneladas, um incremento de 4% em relação 
ao trimestre imediatamente anterior, quando foram 
vendidas 891 mil toneladas. Do total comercializado 
no primeiro trimestre de 2017, 825 mil toneladas 
(89%) foram destinadas ao mercado interno, número 
estável na comparação com o 4T16. Já 105 mil to-
neladas (11%) foram exportadas, uma elevação de 
48% frente ao 4T16, quando 71 mil toneladas foram 
enviadas ao mercado externo.

A Usiminas registrou no 1T17 um CAPEX de R$ 
23,4 milhões, uma redução de 65,3% em relação ao 
último trimestre de 2016. Do total dos investimentos 
nesse período, aplicados principalmente em CAPEX 
de manutenção, foram destinados aproximadamente 
77% à Unidade de Siderurgia, 11% à Mineração, 9% 
aos Bens de Capital e 3% à Transformação do Aço.

*Fonte: Usiminas

EBTIDA Ajustado da companhia no 1T17, de R$ 533 milhões,
atinge melhor resultado dos últimos onze trimestres

Divulgação

Sicoob UniMais Mantiqueira inaugura mais uma agência 
em Pindamonhangaba Sicoob_Divulgação

Agência foi inaugurada no dia 19 na região central da cidade
O Sicoob UniMais inaugurou, no dia 19 de maio, mais uma agência na cidade de Pin-

damonhangaba. O objetivo com o novo ponto de atendimento é aumentar sua presença, 
proporcionando mais comodidade e um ambiente moderno aos cooperados. Além de 
profissionais da área da saúde, empresários e empresas de diversos portes e segmentos 
que  podem associar-se à cooperativa. A agência está localizada na Praça Dr. Francisco 
Romeiro, 29, reigão central.

Para a Sicoob, Pindamonhangaba possui forte atuação nos setores de serviços, agro-
pecuária, comércio e, principalmente, grande ascensão da área industrial nos últimos anos. 
Possui cerca de 150 mil habitantes e foi considerada uma das cidades que mais contribuem 
com o desenvolvimento do estado de São Paulo, segundo levantamento da Secretaria da 
Fazenda.

Na região do vale do Paraíba, a Sicoob UniMais Mantiqueira contempla também duas 
agências em Taubaté e uma em Campos do Jordão, além de uma na cidade de São José 
do Rio Preto, somando 5 mil cooperados e 75 colaboradores. A Central Sicoob UniMais, 
por sua vez, abrange 9 Cooperativas no estado de São Paulo com mais de 50 pontos de 
atendimento em cidades do Interior Paulista, Grande São Paulo e Litoral, somando 40 mil 
cooperados e cerca de 500 colaboradores.

O Sicoob é considerado maior Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil e é a 7º 
instituição do Sistema Financeiro Nacional, somando R$ 14 bilhões em patrimônio líquido. 
Está em todos os estados brasileiros com mais de 2,4 mil pontos de atendimento, 903 corres-
pondentes e 2,6 mil caixas eletrônicos, além do aplicativo Sicoob e internet banking. Oferece 
um portfólio de produtos e serviços completo para pessoa física e jurídica que inclui conta 
corrente, linhas de crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, financia-
mentos, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outros.
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Parque Tecnológico lança Carreta da Gestão e Inovação 
com cursos gratuitos e soluções para cidades inteligentes

Foco é espalhar inovação com cursos, novas ideias e soluções capazes de transformar a vida das cidades

O Parque Tecnológico São José dos 
Campos e a Sistema Athos lançaram, no 
dia 19 de maio, o programa “Carreta da 
Gestão e Inovação”, um veículo equipado 
com diversas soluções e inovações tecno-
lógicas. O programa levará para toda região 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte, além 
de outros lugares do Estado de São Paulo, 
cursos gratuitos para jovens, empresários 
e empreendedores na área de gestão, 
inovações para prefeituras economizarem 
e melhorarem a qualidade de vida da popu-
lação e outros serviços gratuitos.

Um dos destaques da carreta são as soluções 
para Cidades Inteligentes e Humanas desenvolvidas 
no Vale do Paraíba. São mais de seis empresas, 
entre associadas ao TIC Vale (Arranjo Produtivo Lo-
cal de Tecnologia da Informação e Comunicação) e 
residentes no Parque Tecnológico, que oferecem sis-
temas e plataformas capazes de melhorar a gestão 
e economizar recursos públicos em diversas áreas 
como saúde, mobilidade, educação, planejamento 
urbano, energias renováveis, entre outras.

A Sistema Athos levará capacitações gratuitas 
para empresários e cursos para jovens em busca do 
primeiro emprego, além de uma formação especial 
voltada ao Sistema Athos de Gestão, presente de 
milhares de estabelecimentos em todo o país. Já a 

ACI (Associação Comercial e Industrial) de São José 
dos Campos irá oferecer cursos e serviços gratuitos 
para a população. Com o nome de “ACI Educa”, os 
serviços prestados pela associação começam a ser 
executados na carreta a partir de junho.

Para Marcelo Sáfadi, diretor de novos negócios 
do Parque Tecnológico, a iniciativa vem ao encon-
tro das perspectivas para o desenvolvimento do 
ecossistema de inovação fomentado pelo Parque. 
“Trabalhamos há anos na consolidação e sinergia 
das empresas residentes e associadas, e programas 
como esse confirmam a importância de projetos em 
parceria. Com tantos serviços e inovações em um 
só lugar, muitas cidades, assim como seus jovens 
e empresários, poderão ser beneficiadas”, explica.

Segundo Sáfadi, a carreta é a primeira 
iniciativa para apresentar às prefeituras e 
outras instituições públicas da RMVale as 
soluções para “cidades inteligentes” ou 
smart city desenvolvidas na região pelas 
empresas associadas ao APL TIC Vale e 
residentes no Parque Tecnológico.

A Carreta da Gestão e Inovação conta 
com o apoio do Governo do Estado de São 
Paulo, Prefeitura de São José dos Campos, 
Associação Comercial e Industrial (ACI) 
de São José dos Campos, Elgin e KLA 
Educação Empresarial, além de diversos 

parceiros de mídia.
Programação

No período de 22 a 26 de maio a Carreta estará 
na Praça da Bandeira, na Abernéssia em Campos 
do Jordão. Serão oferecidos os cursos: Primeiro 
Emprego, com atividades que vão desde como 
montar um currículo a técnicas de marketing pes-
soal; Construindo uma empresa lucrativa, voltado 
a empresários; e Conhecendo o Sistema Athos, de 
Automação Comercial. 

O programa segue em junho para Caraguatatu-
ba, e em julho faz parada em Pindamonhangaba e 
Taubaté.

A programação está disponível no site da Carreta 
da Gestão (http://carretadagestao.com.br/agenda).

Divulgação
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