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Edição Especial “Aniversário da Cidade ”

Gerdau inaugura polo de 
robótica na unidade de
São José dos Campos

Balança comercial
brasileira registra melhor 

primeiro semestre

Embraer fecha acordo
para venda de até 50 jatos

durante Paris Air Show
PÁGINA 09

Volkswagen anuncia produção
exclusiva do Gol na fábrica de Taubaté

Pindamonhangaba celebra 312 anos

A Volkswagen anunciou que o modelo Gol será 
produzido exclusivamente na unidade de Taubaté 
a partir do fim de julho. A informação foi divul-
gada pelo presidente e CEO da Volkswagen do 
Brasil e América do Sul, David Powels, durante 
evento comemorativo das 8 milhões de unidades 
do carro produzidas no país, que aconteceu na 
quarta-feira (5).

A fabricação do Gol era comparti-
lhada com a unidade de Anchieta, em 
São Bernardo do Campo, que agora 
receberá outros modelos em sua linha, 
o Polo e o sedã Virtus, que dividirão 
a linha de produção com Saveiro e 
Saveiro Cross.

PÁGINA 11

Lucas/Imagens Drones

Lays Guerrero

Considerada 4ª maior da RMVale, cidade comemora aniversário
buscando se firmar como potência regional na área da indústria e comércio.



Página 02

Opinião

Elektro lança aplicativo para clientes
Aplicativo permitirá aos clientes terem acesso a diversos serviços de forma prática

A Elektro, companhia distribuidora de ener-
gia elétr ica, lançou um apl icat ivo int i tu lado 
“Elektro Fáci l” ,  que 
permitirá aos usuá-
r ios  acessarem de 
forma prática e des-
complicada diversos 
serviços como auto-
lei tura, v istor ia por 
foto,  cadastro para 
recebimento de con-
ta de luz por e-mail, 
inc lusão no déb i to 
automático, solicita-
ção de 2º via, avisos 
de desligamento pro-
gramado e de fal ta 
de luz.

O  ap l i ca t i vo  i r á 
apr imorar  a  comu-
n i c a ç ã o  c o m  o s 
c l i en tes  e  fac i l i t a -
rá a solicitação dos 
pr inc ipa is  serv iços 
d i s p o n i b i l i z a d o s 
pe la  d i s t r i bu ido ra . 
“O ap l i ca t i vo  t ra rá 
agilidade para o dia 
a dia dos clientes. Se antes, eles tinham que 
aguardar a ida de uma equipe para realizar a 
vistoria técnica de uma nova ligação, hoje isso 

pode ser feito digitalmente”, explica Fernando 
Alves, Analista Comercial da companhia.

N e s t a  p r i m e i r a 
fase, a versão está 
d isponível  apenas 
para  Andro id .  Em 
b r e v e ,  o  s i s t e m a 
também será com-
patível com iOS. O 
download do aplica-
t ivo deve ser fei to 
pela PlayStore do 
seu smartphone.

Além dessas no-
v idades,  todos os 
titulares da conta de 
luz que baixarem o 
aplicativo no celular 
durante  o  mês de 
lançamento,  rece-
berão 50 Dotz, pon-
tos de um programa 
de f idel ização que 
podem ser acumu-
l a d o s  e  t r o c a d o s 
por viagens, eletro-
domésticos, ingres-
sos para eventos e 

muito mais. É essencial que o CPF do titular da 
conta de luz esteja cadastrado no site da Dotz 
para ganhar os pontos.

Gerdau desenvolve jogo de
realidade virtual para conscientizar

sobre impactos ambientas
Atividade serve para inserir colaboradores em um ambiente de risco

A Gerdau desenvolveu um jogo em real ida-
de virtual para conscientizar seus colabora-
dores, usando a diversão, de situações que 
podem causa impactos ambientais.

O objet ivo da iniciat iva é insere os prof is-
s ionais em um pavi lhão industr ia l  com má-
quinas, empilhadeiras e andaimes, todo em 
real idade v i r tual ,  e a pessoa deve apontar 
ocorrências como vazamentos de óleo, emis-
são de gases poluentes, desperdício de água 
e energia, entre outras irregularidades.

Após sair do ambiente, o colaborador re-
cebe um feedback a respeito de sua atuação, 
quantos riscos ambientais foram identif icados 

e categorizados de maneira correta ou incor-
reta. A ferramenta, que f icará disponível para 
ser usada por todas as unidades da Gerdau 
no dia a dia, já foi ut i l izada por colaboradores 
da unidade de Pindamonhangaba.

“Com a at ividade nós t ivemos a oportuni-
dade de identi f icar de forma bem próxima do 
real si tuações que podem prejudicar o meio 
ambiente.  Foi  uma dinâmica d iver t ida,  que 
most ra  que devemos es tar  cada vez  mais 
atentos à esses t ipos de ocorrência no nosso 
ambiente de trabalho”, completa Rander Ma-
chado, Engenheiro de Manutenção da Gerdau 
em Pindamonhangaba.

Indústria brasileira 
quer agilizar acordo 

comercial com
União Europeia

Negociadores do Mercosul e da União Europeia 
têm nova rodada de negociação para um acordo de 
livre comércio, em Bruxelas. Representantes da 
indústria brasileira participaram da reunião do dia 7 
de julho, para pressionar pela aceleração das nego-
ciações entre os dois blocos, já que o lado europeu 
quer esperar o fim das eleições presidenciais na 
Alemanha em setembro para iniciar as negociações 
sobre redução de tarifas de importação e quotas 
para o agronegócio.

A ação do empresariado brasileiro visa garantir, 
no fim deste ano, o acordo que conterá questões 
prioritárias já estabelecidas entre os dois blocos. 
A missão empresarial, liderada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), levará 30 líderes de 
indústrias ligados a setores da agroindústria e da 
indústria na pauta comercial com o bloco europeu.

Para a negociação, a CNI preparou documento 
de posição da indústria que foi entregue ao go-
verno brasileiro. Nele, o setor industrial apresenta 
79 propostas em dez temas: comércio de bens; 
regras de origem; aduana e facilitação de comércio; 
medidas sanitárias e fitossanitárias; cooperação e 
capacitação; desenvolvimento sustentável; defesa 
comercial; comércio de serviços e estabelecimento; 
e compras governamentais.

Entre os principais pleitos, está a ampliação do 
prazo de até 10 anos para até 15 anos para des-
gravação tarifária, que é a redução a zero da tarifa 
de importação de alguns produtos. De acordo com 
a CNI, a União Europeia, de forma geral, apresenta 
tarifas baixas e quase um quarto dos bens possuem 
tarifa zero. Entretanto, em 1.001 produtos que a 
CNI calculou que o Brasil possui oportunidades de 
exportação para a União Europeia, o bloco aplica 
tarifa para 67% deles.

O setor também defende aumentar quota de 
redução tarifária para o agronegócio brasileiro, 
principalmente para carne de frango e bovina, 
tabaco e açúcar, e eliminar reservas de carga no 
transporte marítimo entre países do Mercosul e da 
União Europeia e com terceiros países.

Por Maria José Rodrigues
(da Agência CNI de Notícias)
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Governo de SP discute licitações de petróleo e gás no Estado
Alckmin debateu oportunidades e impactos das três rodadas de licitações que a ANP irá realizar este ano

Do Portal do Governo
A Agência Nacional do Pe-

tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) vai promover 
três rodadas de licitações 
de blocos de exploração e 
produção de petróleo e gás 
ainda este ano. O Estado de 
São Paulo terá duas áreas 
licitadas para exploração em 
outubro.

O governador Geraldo Al-
ckmin se reuniu com o secre-
tário de Energia e Mineração, 
João Carlos Meirelles, e o 
diretor-geral da ANP, Décio 
Oddone, para debater as 
oportunidades e os impactos 
das licitações.

“Podemos arrecadar US$ 
1,5 bilhão, com o que já te-
mos contratado e está em 
andamento no Estado de São 
Paulo. Mas, com as novas rodadas 
podemos chegar a US$ 11 bilhões ao 
longo do período. Essas rodadas terão 
um impacto muito grande na geração 
de emprego, novas empresas e de 
uma cadeia produtiva completa”, disse 
Alckmin.

Já o diretor-geral da ANP destacou 
também a importância do gás natural 
nas novas rodadas. “O gás natural 

poderá ter um aumento de 30 ou 40 mi-
lhões de metro cúbicos por dia, o que 
representa uma grande oportunidade 
para o estado e o país”, disse Oddone.

Na bacia de Santos serão oferta-
dos 76 blocos exploratórios, sendo 
que 60 deles têm porções confron-
tantes ao Estado de São Paulo. Dos 
blocos paulistas, nove estão em águas 
profundas e 51 em águas rasas. 

Já no dia 27 de outubro acontecerá 
a segunda rodada da partilha envol-
vendo áreas utilizáveis. Essas áreas 
são reservas contíguas aos campos já 
concedidos no pré-sal, que extrapolam 
os limites geográficos dos campos.

Nesta rodada serão ofertadas 
quatro áreas localizadas no pré-sal, 
sendo duas delas confrontantes ao 
Estado de São Paulo. A de Sapinhoá, 

principal campo de produção 
do Estado de São Paulo atu-
almente e, Carcará, operada 
pela norueguesa Statoil.

O governador convidou 
para participar da audiência 
os órgãos, agências e univer-
sidades que atuam no setor 
de petróleo e gás. O objetivo 
é alavancar as possibilidades 
de crescimento do setor no 
Estado, gerar emprego e 
aumentar a arrecadação de 
royalties.
Sobre a exploração de 
petróleo e gás em SP

São Paulo é o terceiro 
maior produtor de petróleo 
do Brasil, com média atual de 
455 mil barris de óleo equiva-
lente por dia. O Estado tem 
quatro refinarias e juntas são 

capazes de processar mais de 927 mil 
barris de petróleo por dia.

O Estado conta com mais de 40% 
da indústria nacional de fabricantes 
de equipamentos e prestadores de 
serviços. Os royalties provenientes 
da produção petrolífera cresceram 
fortemente nos últimos 10 anos, repre-
sentando arrecadação anual de cerca 
de R$ 1 bilhão.

Divulgação
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Governo
sanciona lei

de descontos 
para compras
em dinheiro

O presidente Michel Temer regu-
lamentou uma lei que permite aos 
comerciantes cobrarem preços dife-
renciados de um mesmo produto, se 
o pagamento acontecer em dinheiro 
e não cartão de crédito ou débito. A 
lei que regulamenta a diferenciação 
de preços tem como origem a Medi-
da Provisória (MP) 764/2016, que foi 
sancionada no dia 26 de junho.

A nova lei permite que os comer-
ciantes cobrem preços diferenciados 
para um mesmo produto em função 
da forma de pagamento. A medida 
também possibilita a variação do valor 
em função do prazo de pagamento.

Entre as mudanças feitas pelo 
Congresso ao texto original está a 
obrigação do fornecedor de informar, 
em lugar visível, os descontos que são 
oferecidos, tanto com relação ao meio 
de pagamento quanto em relação ao 
prazo. O comerciante que não cumprir 
essa regra estará sujeito a multas 
previstas no Código de Defesa do 
Consumidor.

A diferenciação de preços já estava 
valendo, uma vez que ela foi apre-
sentada por meio de MP. No entanto, 
como sofreu alterações durante a 
tramitação no Legislativo, precisa 
ser sancionada pela Presidência da 
República para virar lei. *Com infor-
mações da Agência Brasil

Confiança do consumidor está 7,4% abaixo da média
história, diz pesquisa da CNI

A Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) divulgou, na última semana de 
junho, o Índice Nacional de Expectativa 
do Consumidor (INEC), mostrando que a 
confiança do consumidor está 7,4% me-
nor do que a média história. O indicador 
ficou estável em 100,5 pontos em junho, 
depois de queda de 2,5% em maio, po-
rém 0,5% abaixo do registrado no mesmo 
período do ano passado.

Segundo a pesquisa, o endividamento 
aumentou e os brasileiros estão mais 
cautelosos com as compras de bens de 
maior valor. As expectativas para os pró-
ximos seis meses em relação à inflação, 
ao desemprego ao endividamento e à 
situação financeira ficaram estáveis em 
junho frente a maio.

“Há uma preocupação acima da 
média com os preços, o emprego e a 

situação financeira. Com isso, a confian-
ça continua muito baixa”, afirma o eco-
nomista da CNI Marcelo Azevedo, que 
também destaca que os consumidores 
preocupados com a renda, com os pre-
ços e com o emprego tendem a reduzir 
as compras. “A recuperação da confiança 
é importante para aquecer o consumo e 
reativar a atividade industrial”, completa.

A pesquisa ainda informa que só a 
perspectiva sobre a renda pessoal teve 
uma melhora significativa em junho. 
O indicador de expectativas da renda 
pessoal aumentou 2,1% na comparação 
com maio. Mesmo assim continua 0,8% 

abaixo do re-
gistrado em 
junho do ano 
passado. O 
indicador de 
expectativas 
de compras 
de bens de 
maior valor, 
como móveis 
e  e le t rodo-
mésticos, re-
cuou 1% e o de endividamento caiu 0,9% 
em relação a maio.

Esta edição do INEC, feita em parce-

Divulgação

ria com o IBOPE Inteligência, ouviu 2.002 
pessoas em 143 municípios entre os dias 
8 e 12 de junho. * Com informações 
de Ag. CNI de Notícias
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Gerdau inaugura Polo Robótica na unidade de
São José dos Campos

Lays Guerrero
A Gerdau inaugurou na sua unida-

de de São José dos Campos, nesta 
terça-feira (20), o primeiro Polo Ro-
bótico, com o objetivo de aumentar o 
conhecimento dos colaboradores na 
área, estimular o uso de tecnologias 
robóticas para processos industrias, 
aumentando a competitividade, auto-
matização de processos industrias, 
contribuindo para maior produtivida-
de e segurança nas operações da 
empresa.

Com um investimento de R$ 500 
mil, a iniciativa foi desenvolvida pela 
Gerdau junto da ENTEV Integração 
Robótica e da Yaskawa Motoman 
Robotics. Além de estimular o uso de 
ferramentas de robotização dentro da 
empresa, o polo também possui uma 
área para capacitar a comunidade, 
ou seja, estudantes universitários e 
pessoas que trabalham ou possuem 
interesse pela robótica.

O diretor de Operação Aços Brasil 
da Gerdau, Gustavo Werneck, expli-
ca que os objetivos com a criação 
do polo foram pensando na melhoria 
de produtividade e segurança da 
empresa, fomentar o ecossistema 
de inovação e compartilhar esse co-

nhecimento, reter e atrair talentos da 
área de robótica, que ele avalia ainda 
no início de seu desenvolvimento no 
Brasil.

“Essa iniciativa é parte da trans-
formação que a Gerdau vem passan-
do nos últimos anos, buscando mo-
dernizar a cultura de uma empresa 
de 116 anos no Brasil. Além também 
da transformação nos modelos de 
negócio e ativos industrias, ou seja, 
é necessário trazer muita 
tecno log ia ,  qua l idade  e 
segurança na produção do 
aço”, explica o executivo. 
“Nos iniciamos esse Polo 
Robótico não só capacitan-
do os colaboradores, crian-
do um ambiente dentro das 
operações da Gerdau, para 
fomentar rapidamente o uso 
desse recurso, mas também 
ajudando outras empresas 
e pessoas que podem en-
frentar dificuldades iguais 
as nossas.”

Outro ponto que a Ger-
dau pretende abordar com 
o Polo Robótico é a apro-
ximação da empresa com 
startups para a criação de 

um FabLab e HackerSpace, 
com o intuito de desenvolvi-
mento e simulações dentro 
do ambiente industrial do 
uso de tecnologias.

Como funciona
O polo está instalado 

dentro da própria empresa, 
com duas salas de aulas oti-
mizadas e com robôs para 
aulas teóricas e práticas. As 
turmas são formadas por no 
máximo 20 alunos, e o polo 
tem condições de atender até 600 
pessoas por semana.

O representante Técnico-Comer-
cial e Ensino Superior da Yaskawa, 
Prof. Charles Roderic, responsável 
pelo ensino no polo, explica que 
o curso possui 11 módulos, sendo 
que no 3º módulo, em torno de um 
ano de aulas, a pessoa já consegue 
programar robôs sozinho.

“A Gerdau e nós integradores, 
esperamos que essa iniciativa de 
robótica seja profunda e duradora. 
E que atraia mais profissionais e 
especialistas para agregar valor no 

ensino, formando novos profissionais 
para uma das áreas que mais geram 
empregos na indústria”, ressalta o 
professor.

O curso tem duração total de 
quatro anos. Os colaboradores da 
Gerdau já iniciaram os estudos no 
mês de abril, com uma turma de 
40 pessoas de diversas áreas e 
unidades. Já a primeira turma para 
não-colaboradores da Gerdau terá 
início em agosto, os interessados 
podem se candidatar pelo site www.
polorobotico.com.br ou e-mails robó-
tica.entev@gmail.com e administr@
polorobotico.com.br.

Objetivo é preparar colaborares para uso da robótica no ambiente produtivo,
aumentando a competitividade da planta

Gustavo Werneck, diretor de
Operação Aços Brasil da Gerdau

Lucas Lacaz Ruiz

Lucas Lacaz Ruiz

Lucas Lacaz Ruiz
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Os primórdios de Pindamonhangaba em várias versões
Ocimar Barbosa

O termo Pin-damonhangaba 
é citada pela primeira vez em um 
documento de Pedro Taques que 
cita o bandeirante Jaques Félix em 
1628. Nesse período, o desbravador 
recebeu a concessão, da donatária 
das terras da região Condessa de 
Vimieiro, uma data de terra entre 
Pindamonhan-gaba e Tremem-bé 
(tapera do gentio) para a fundação 
de um núcleo urbano: Taubaté. A 
fundação ocorreu em 1645, mas 
só em 1636 é que Jaques Félix foi 
autorizado a adentrar as terras a ele 
concedidas.

Um contraponto na história de 
origem das localidades é o que apu-
rou o historiador Waldomiro Benedito 
de Abreu, quando dá ênfase a uma 
sesmaria concedida ao Capitão-Mor 
João do Prado Martins em 17 de 
maio de 1649: “uma légua de terra à 
margem direita do rio Paraíba, na para-
gem denominada Pindá Monhangava”. 

O historiador cita que, de acordo com 
a carta de doação, João do Prado já vivia 
nessas terras com a família, agregados 
e escravos, desde 22 de julho de 1643. 
Esse fato indica a suposta existência de 
uma paragem, povoamento pré-oficial 
onde o próprio Jaques Félix residia e 
dali partia em incursões pelo sertão onde 
tinha o compromisso de fundar a vizinha 
Taubaté.

O historiador contemporâneo José 
Lelis Nogueira, autor do livro “Os Ali-
cerces de Pindamonhangaba”, defende 
em sua obra que o dia 22 de julho de 
1643 “poderia ser considerada como 
data da fundação, se ele alimentasse a 
intenção de formar um povoado, mas, 
ao contrário, fez na sesmaria recebida 
apenas um sítio e morada”. Mas, o pró-
prio autor considera que o conceito de 
primeiro povoador e morador oferece a 
prerrogativa de apontar o capitão João 
do Prado como “ fundador ocasional” de 
Pindamonhangaba.

Oficializada no município, o 12 de 
Agosto de 1672 é a data em que Antô-
nio Bicudo Leme e Braz Esteves Leme 
teriam iniciado a construção da capela 
em louvor a São José, onde ao seu re-
dor, teve início a povoação de São José 
de Pindamonhangaba. Mas, de acordo 
outro historiador, Pedro Taques, essa 
autoria esbarra em um fato: documentos 
comprovam que em 1666 Antonio Bicudo 
Leme e seu irmão ainda residiam em 
Paranaíba-PI.

De qualquer forma, a controvertida 
fundação de Pindamonhangaba e 
suas versões carecem pela falta de 
comprovação e deixa uma lacuna, 
que muito embora não prejudique a 
identidade da “Princesa do Norte”, 
inviabiliza maiores aprofundamentos 
no estudo da formação de sua  socie-

dade ao longo do tempo bem como 
suas raízes histórico-culturais. Os 
primórdios de Pindamonhangaba em 
várias versões

Pindamonhangaba é citada pela 
primeira vez em um documento de 
Pedro Taques que cita o bandei-
rante Jaques Félix em 1628. Nesse 
período, o desbravador recebeu a 
concessão, da donatária das terras 
da região Condessa de Vimieiro, uma 
data de terra entre Pindamonhangaba 
e Tremembé (tapera do gentio) para 
a fundação de um núcleo urbano: 

Taubaté. A fundação ocorreu em 
1645, mas só em 1636 é que Jaques 
Félix foi autorizado a adentrar as 
terras a ele concedidas.

Um contra-ponto na história de 
origem das localidades é o que apu-
rou o historiador Waldomiro Benedito 
de Abreu, quando cita uma sesmaria 
concedida ao Capitão-Mor João do 
Prado Martins em 17 de maio de 
1649: “uma légua de terra à margem 
direita do rio Paraíba, na paragem 
denominada Pindá Monhangava”. O 
historiador cita que, de acordo com 

a carta de doação, João do Prado 
já vivia nessas terras com a família, 
agregados e escravos, desde 22 de 
julho de 1643. Esse fato indica a 
suposta existência de uma paragem 
embriã, povoamento pré-oficial onde 
o próprio Jaques Félix residia e dali 
partia em incursões pelo sertão onde 
tinha o compromisso de fundar a 
vizinha Taubaté.

O historiador contemporâneo José 
Lelis Nogueira, autor do livro “Os 
Alicerces de Pinda-monhangaba”, 
defende em sua obra que o dia 22 
de julho de 1643 “poderia ser consi-
derada como data da fundação, se 
ele alimentasse a intenção de formar 
um povoado, mas, ao contrário, fez 
na sesmaria recebida apenas um 
sítio e morada”. Mas, o próprio autor 
considera que o conceito de primeiro 
povoador e morador oferece a prerro-
gativa de apontar o capitão João do 
Prado como “ fundador ocasional” de 
Pindamonhangaba.

Oficializada no município, o 12 
de Agosto de 1672 é a data em que 
Antônio Bicudo Leme e Braz Esteves 
Leme teriam iniciado a construção 
da capela em louvor a São José, de 
onde teria originada a povoação de 
São José de Pindamonhangaba. Mas, 
de acordo outro historiador, Pedro 
Taques, essa autoria esbarra em um  
fato: documentos comprovam que em 
1666 Antonio Bicudo Leme e seu ir-
mão ainda residiam em Paranaíba-PI.

De qualquer forma, a controvertida 
fundação de Pindamonhangaba e 
suas versões esbarram na falta de 
comprovação e deixa uma lacuna, 
que muito embora não prejudique a 
identidade da “Princesa do Norte”, 
inviabiliza maiores aprofundamen-
tos no estudo da formação de sua  
sociedade ao longo do tempo bem 
como suas raízes histórico-culturais.

Pindamonhangaba na década de 40

Representação artística da pequena Vila de Pindamonhangaba
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Aspectos da nobreza cafeeira de Pindamonhangaba no Século XIX
Ocimar Barbosa

Com uma sólida aristo-
cracia rural no ciclo cafeeiro, 
a “Cidade Imperial” não 
poderia deixar de conquistar 
uma nobiliarquia a altura. 
Atributos intelectuais, polí-
ticos, artísticos, clericais ou 
militares levaram a distinção 
de algumas personalidades 
no Brasil Imperial. Mas com 
certeza, a sólida situação 
financeira de tantos outros, 
fez a maioria das conces-
sões.

Se o Império necessitava 
de uma nobreza que lhe 
fosse aliada nas questões 
políticas e militares, muito 
mais ainda dependia de 
uma sociedade liderada 
por elementos da nobreza, 
que constituíram a força 
econômica da nação além 
de naturalmente contribuir 
para financiar as necessidades da corte.

Desta forma, não seria diferente 
para os agraciados do Vale do Paraíba 
quando o capital gerado pela expansão 
da cultura cafeeira propiciou o enrique-
cimento de muitos fazendeiros.

Mas não se pode ignorar evidente-
mente que o caráter seletivo que inspi-
rava as concessões, iria privilegiar prefe-
rencialmente as pessoas descendentes 
ou aparentadas as famílias tradicionais, 
de uma genealogia próxima a nobreza 
europeia.

Nunca é demais lembrar que os 
títulos nobiliárquicos brasileiros não pos-
suíam caráter de perpetuidade, ou seja, 
os filhos não herdavam dos pais estes 
títulos. Morrendo o titular, extinguia-se o 
título concedido.

Poucas mulheres foram agraciadas 
no Império Brasileiro, elas que natural-
mente eram nobres, quando esposas 
destes.

Por ordem de importância crescente, 
barão era o título inicial na hierarquia 
nobiliárquica. Por isso mesmo possuiu 
o maior número de agraciados, mais de 
três centenas em todo o país, durante 
o império. Na sequência, visconde, 
conde, marquês e duque completavam 
a hierarquização. Tanto mais escassos 
maior o grau.

No Vale do Paraíba alguns atributos 
se destacaram na maioria das conces-
sões: a fortuna e genealogia, e contri-
buições sociais.

Pindamonhangaba, portadora de 
uma oligarquia rural ascendente, ber-
ço de famílias de origem “Piratininga 
Seiscentista”, e com uma comunidade 
preocupada com valores sócio culturais, 
foi a cidade que abrigou o maior número 
de titulares na região, 10 agraciados: 
sete barões, dois viscondes e uma 

viscondessa (sem contar as consortes). 
Também foi privilégio de Pindamo-

nhangaba possuir a única mulher a ser 
agraciada (independente do marido) 
em toda a região: a Viscondessa de 
Paraibuna, Benedita Bicudo Salgado 
Lessa, que após a morte do marido, o 
Barão de Paraibuna, Custódio Gomes 
de Varela Lessa, continua uma vida 
produtiva, administrando suas fazen-
das de café e tendo uma participação 
ativa na vida social e política da cidade 
e região. Exerceu durante muitos anos 
o papel de líder da elite da comunida-
de, sendo neste período a mais rica e 
poderosa entre todos os fazendeiros, 
suplantada apenas a partir dos anos 60 
pelo então Barão da Palmeira, Antonio 
Salgado Silva.

Segundo consta, pela sua participa-
ção em campanhas de caridade, rece-
beu o título de Viscondessa em 1887.

Apenas 29 mulheres em todo o Bra-
sil participaram da nobreza brasileira 
por méritos próprios.

Manoel Marcondes de Oliveira e 
Mello, Barão de Pindamonhangaba (o 
1º), foi o primeiro agraciado no Vale do 
Paraíba, recebendo o título em 1846, 
inaugurando portanto a nobiliarquia im-
perial na região naquele ano. Também 
não seria por menos, o titular havia 
sido um dos comandantes da guarda 
imperial que acompanhara D. Pedro I 
no episódio da Proclamação da Inde-
pendência.

Em 1850, o abastado fazendeiro 
Custódio Gomes de Varela Lessa, de 
nobre origem portuguesa, cafeicultor 
no bairro do Borba, e influente líder 
social, é agraciado com o título de 
Barão de Paraibuna.

A Guerra do Paraguai (1865 à 
1870), obrigou fazendeiros e algu-
mas pessoas detentoras de alguma 

fortuna a contribuir significativamente 
para as despesas geradas por aquele 
empreendimento, enquanto durou o 
conflito. Em Pindamonhangaba não foi 
diferente. Antonio Salgado Silva, que 
nessa época já havia conquistado boa 
parte de sua riqueza, foi um dos que 
mais contribuíram, sendo também por 
isso e por outros esforços em prol da 
causa brasileira, agraciado com o título 

de Barão da Palmeira em 
1866, e ainda por razões 
semelhantes, com o título 
de Visconde do mesmo 
nome em 1887.

E assim, sucessivamen-
te, quer por razões de ajuda 
humanitária a comunidade, 
quer por prestígio político 
além da origem genea-
lógica, foram agraciados 
em 1867: Francisco M.H. 
de Mello como “2º Barão 
de Pindamonhangaba” e 
em 1877 como “Visconde”. 
Ainda em 1877, Francisco 
Inácio Marcondes Homem 
de Mello com “Barão Ho-
mem de Mello” e Manuel 
Inácio Marcondes Romeiro 
como “Barão de Romeiro”, 
em 1879 Inácio Bicudo de 
Siqueira Salgado como 
“Barão de Itapeva”, e ainda 
Antonio Vieira de Oliveira 

Neves como “Barão de Taubaté”, e 
finalmente, em 1887, Eloy Bicudo de 
Varela Lessa, como “Barão de Lessa”.

Além de outros títulos Nobiliárqui-
cos, outros ilustres da cidade recebe-
ram comendas como as da “Ordem 
de Cristo” e da Rosa. Fonte: Uma 
breve história da Vila Real - José 
Maurício Pupio Marcondes

Imagem aérea de Pindamonhangaba na atualidade (Lucas Drones)
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São José dos Campos é referência em tecnologia aeroespacial

Ocimar Barbosa
O dia 27 de julho marca a data 

comemorativa de uma das maiores 
metrópoles do interior brasileiro. Com 
cerca de 630 mil habitantes, São José 
dos Campos, capital da Região metropo-
litana do Vale do Paraíba se destaca por 
sua força econômica e desenvolvimento 
tecnológico, que atrai a atenção de 
autoridades e cientistas do mundo todo.

Embora possuindo grande extensão 
territorial, até durante muito tempo 
São José dos Campos foi uma loca-
lidade quase bucólica. Era uma das 
menores cidades do Vale do Paraíba, 
superada em população por Jacareí, 
Taubaté, Guaratinguetá, Pindamo-
nhangaba e Cunha. Investimentos 
do governo em infraestrutura, ainda 
nos tempos em que era a cidade dos 
sanatórios, impulsionaram o rápido 
desenvolvimento.

Sem fundador definido - 
São José dos Campos não tem uma 
versão oficial sobre sua fundação. A 
data magna do município é aquela 
que marca o seu desmembramento do 
território de Jacareí no ano de 1767, 
quando foi elevada a Vila no dia 27 de 
julho deste mesmo ano.

Há duas hipóteses sobre os pri-
mórdios da cidade. A mais antiga é a 
de que o padre José de Anchieta teria 
escrito uma carta onde diz que estaria 
saindo de São Paulo de Piratininga 
levando índios com destino a uma 
região às margens do Rio Comprido, 
onde criou um aldeamento de índios 
Guaianás.

Porém, outra corrente indica que 
esse aldeamento se dissipou, graças 
ao trabalho de pesquisa levado a 
efeito pelos historiadores da Funda-
ção Cassiano Ricardo. Além disso, 
há outra questão em estudos: Padre 
Anchieta nem teria pisado em terras 
do Vale do Paraíba, tendo tomado 
naquele período, as trilhas de índios 
da região de Mogy das Cruzes rumo 
à São Paulo de Piratininga. 

O levantamento realizado por estu-
diosos da cidade por meio do projeto 
cultural e histórico denominado “Pró-

Memória”, fez emergir a figura do reli-
gioso português Manoel de Leão. Esse 
personagem, um jesuíta, de acordo 
com os registros obtidos na pesquisa, 
teria conseguido sesmarias onde hoje 
é a região central da cidade, criando 
ali um povoado a partir de 1643.

Depois, é o que todo sabem: No dia 
22 de abril de 1864 a vila foi elevada 
à categoria de cidade, e, em 1871 
recebeu o nome que tem hoje: São 
José dos Campos.

A pequena vila - O crescimen-
to populacional do Vale do Paraíba 
se deve primeiramente pelas boas 
condições oferecidas para a produ-
ção agrícola, fato que se evidenciou, 
durante o Segundo Império, com a 
cultura cafeeira que foi o sustentáculo 
de uma vida urbana similar ao que 
vivia a corte no Rio de Janeiro.

São José obteve grande destaque 
com o plantio do café, fato que durou 
até 1930.  Mais tarde, com a decadên-
cia da monocultura do café, as cidades 
enfrentaram um certo resfriamento.

Principalmente após a construção 
dos eixos ferroviários e rodoviários 
ligando Rio de Janeiro e São Paulo, 
houve um renascer do progresso. 
A estrada de ferro Central do Brasil 
chegou em 1876 para cortar São José 
dos Campos, trazendo perspectivas 
de avanço.

Quando deixou o período de produ-
ção baseada na mão-de-obra escrava 
e ingressou na era industrial, o Vale 
do Paraíba conheceu então, principal-
mente a partir o final do século XIX, 
com a chegada dos primeiros imigran-
tes um novo período de crescimento.

Antiga cidade dos sanatórios - 
Por fatores climáticos, até a primeira 
metade do século 20, São José dos 
Campos era uma localidade referên-
cia para tratamento de pessoas com 
doenças pulmonares - com diversos 
sanatórios. Nesse período destacou-
se o Sanatório Vicentina Aranha, hoje 
tombado pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico – CONDEPHAAT”.

Em 1935, São José foi transfor-

mada em “Estância Climatérica’ e 
também “Estância Hidromineral”, e 
pela importância no tratamento de 
tuberculose, recebeu do governo 
investimentos para o controle de epi-
demias. Esses recursos criaram con-
dições ideais para a cidade receber 
grandes investimentos, devido a sua 
infraestrutura de saneamento.

A década de 40 iniciou uma trans-
formação em São José, foi quando a 
cidade começou a se transformar em 
um polo de tecnologia de aeronáuti-
ca. A cidade recebeu em 1947 o CTA 
(Centro Técnico Aeroespacial). 

Próximo a São José, a primeira 
cidade a ingressar na era industrial foi 
Taubaté, que reinou como “Capital do 
Vale” até a segunda metade do século 
XX. Nessa época, em 1951, foi inaugu-
rada uma nova e moderna estrada en-
tre as duas principais cidades do país. 
A Rodovia Presidente Dutra encurtava 
o tempo de viagem entre uma e outra 
e revelava novas extensões de terra 
propícia para investimentos de peso. 

O início da industrializa-
ção- A partir da construção da Via 
Dutra, o município de São José dos 
Campos passou a receber investi-
mentos de grande porte. Fábricas 
de produtos variados vieram para o 
município atraindo grande número de 
novos moradores. Dentre as ativida-
des destacam-se a cerâmica, olarias 
e tecelagem, o que representou o 
primeiro grande avanço no setor in-
dustrial. Em meados da década de 60, 
São José dos Campos emparelhou-se 
à Taubaté, ambas na casa dos 100 mil 
habitantes.

Durante os anos 60 e 70, o parque 
industrial viu chegar grandes investi-
mentos que hoje fazem do município 
uma das maiores economias brasi-
leiras. Em 1969, nascia a Embraer 
(Empresa Brasileira de Aeronáutica), 
criada pelo Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica, transformando São José 
dos Campos em “capital do avião”.

Dentre principais empresas que 
chegaram no período, destacam-se 
a General Motors, Panasonic, Erics-

son, Johnson & Johnson, Monsanto, 
Hitachi, Avibrás, Tecsat, Philips, Ea-
ton, Bundy e a gigante Refinaria de 
Petróleo Henrique Lage/Petrobrás, 
entre outras.

Tecnologia - O parque científico 
conta com o Comando-Geral de Tec-
nologia Aeroespacial (CTA), o Instituto 
de Controle do Espaço Aéreo (ICEA), 
o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), o Instituto de Es-
tudos Avançados (IEAV), o Instituto 
de Aeronáutica e Espaço (IAE), o 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), o Instituto de Fomento Indus-
trial (IFI), Centro de Computação da 
Aeronáutica de São José dos Campos 
(CCASJ), o Instituto de Pesquisa & 
Desenvolvimento (IP&D), a UNIVAP, 
a UNIP, a UNIFESP, a ETEP, a FATEC 
e a UNESP.

Forte também em outros setores 
como a agricultura e a de prestação de 
serviços, a cidade ostenta sua imagem 
de uma grande metrópole interiorana 
com edifícios cada vez mais altos e 
imponentes.

Capital metropolitana - A 
região sul é a mais valorizada, com 
empreendimentos que incluem torres 
com mais de 30 andares. São José 
é uma cidade alegre, de noites ricas 
em eventos culturais. Moderna e de 
trânsito organizado é procurada pela 
boa oferta de emprego e tem a ofere-
cer ao visitante uma diversidade de 
atrativos da área de lazer, turismo e 
rica gastronomia.

Está entre as grandes potências 
econômicas do país, de acordo com o 
IBGE. O município é o terceiro maior 
PIB (Produto Interno Bruto) do estado 
de São Paulo. É a  11ª maior cidade 
do Brasil e, excluindo as capitais, 
representa a terceira maior do interior 
do Brasil. Fora das regiões metropoli-
tanas, fica atrás apenas de Campinas 
e Uberlândia.

O prefeito da cidade é Felício 
Ramuth (PSDB), eleito em 2016 para 
comandar o destino um município com 
quase 700 mil habitantes.

Lucas Lacaz Ruiz
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Balança comercial brasileira registra melhor primeiro semestre
Exportações somam US$ 107,714 bilhões, no quinto melhor primeiro semestre da história

A balança comercial bra-
s i le i ra  fechou o pr imei ro 
s e m e s t r e  c o m  o  m e l h o r 
sa ldo  da  h is tó r ia  para  o 
período. Segundo o Minis-
tério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC), 
nos seis primeiros meses 
do ano, o Brasi l  teve um 
volume de exportação de 
US$ 36,219 bilhões a mais 
do que importou.

O saldo da balança co-
mercial no segundo semes-
tre acumula alta de 53,1% 
e m  r e l a ç ã o  a o  p r i m e i r o 
semest re  do  ano  passa-
do. Somente em junho, as 
exportações superaram as 
importações em US$ 7,195 
bilhões. O saldo é o melhor 
para o mês e o segundo 
mais al to para toda a sér ie his-
tórica, só perdendo para os US$ 
7,661 bilhões registrados em maio 
deste ano.

As exportações somaram US$ 
107,714 bilhões de janeiro a junho. 
Isso representa o quinto melhor 
primeiro semestre da história, com 
crescimento de 19,3% pela média 

diária em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado.

As importações totalizaram US$ 
71,495 bilhões, alta de 7,3% tam-
bém pela média diária. Apenas em 
junho, o país exportou US$ 19,788 
bilhões e comprou US$ 12,593 bi-
lhões do exterior.

Preços in ternac iona is  -  Para 

Ministério da Indústria, Comércio 
E x t e r i o r  e  S e r v i ç o s  ( M D I C ) ,  o 
desempenho dos preços interna-
c ionais fo i  o pr incipal  fator  que 
impu ls ionou o  c resc imento  das 
exportações. De janeiro a junho, os 
preços das mercadorias exportadas 
aumentaram 17,6%, em média, e a 
quantidade vendida subiu 1,8%. Em 

relação às importações, os 
preços tiveram alta média 
de 4,2%, e a quant idade 
aumentou 2,9%.

Desempenho dos produ-
tos - O petróleo bruto foi o 
grande destaque (128,2%) 
nas  vendas  de  p rodu tos 
bás icos  que  reg is t ra ram 
crescimento de 27,2% no 
primeiro semestre. Em se-
gu ida  vem o  m iné r i o  de 
ferro (82,7%), carne suína 
( 2 9 % )  e  s o j a  ( 2 0 % ) .  A s 
expor tações  de  semima-
nufa turados aumentaram 
17,5%, impulsionada pelas 
vendas de semimanufatura-
dos de ferro e aço (70,6%), 
f e r r o  f u n d i d o  ( 4 8 , 5 % )  e 
açúcar bruto (36,4%).

Manufaturados - As ex-
portações de manufaturados subi-
ram 10,1%, com destaque para óle-
os combustíveis (122%), veículos 
de carga (59,2%), açúcar refinado 
(56,5%) e automóveis (52,8%). Na 
distribuição por mercados, os maio-
res crescimentos foram registrados 
nas vendas para a Ásia (27,3%) e 
para o Oriente Médio (25,4%).

Divulgação
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Embraer fecha acordo para venda de até 50 jatos durante
Paris Air Show

A Embraer anunciou na terça-feira 
(20), durante a 52ª edição da Paris Air 
Show, que firmou diversos acordos para 
vendas de até 50 jatos da linha E-Jets 
E2, sendo 18 pedidos firmes e 33 inten-
ções de compra. As encomendas são de 
diferentes companhias aéreas de vários 
lugares do mundo.

A empresa recebeu um pedido firme 
de “cliente não divulgado” que consiste 
em dez jatos E195-E2, com dez direitos 
de compra adicionais para o E190-E2. O 
pedido firme, que tem valor de USD 666 
milhões, com base nos atuais preços de 
lista, será incluída na carteira de pedidos 
da Embraer do segundo trimestre de 
2017.

Também foi divulgado o compromis-

so com outro “cliente não 
divulgado” para a compra 
de 20 jatos E190-E2. O 
contrato, no entanto, está 
sujeito à documentação 
final pelo cliente. O valor 
desse pedido é de USD 
1,182 bilhão.

A Japan Airlines assi-
nou um acordo com a Em-
braer para um pedido firme 
de um E190 adicional, ao 
mesmo tempo em que ce-
lebra um ano do início das 
operações do E190 no Japão. O pedido 
firme tem um valor de USD 50,6 milhões, 
com base nos preços de lista de 2017, e 
será incluído na carteira de pedidos da 

Embraer do segundo trimestre de 2017.
A Belavia, companhia aérea nacional 

da Bielorrússia, fechou um acordo para 
pedido firme de duas aeronaves da atu-
al geração de E-Jets: um E175 e um 
E195, ambos para entrega em 2018. 
O pedido firme, que tem valor de USD 
99,1 milhões, com base no atual preço 
de lista da Embraer, será incluído na 
carteira de pedidos da Embraer do 
segundo trimestre.

A Fuji Dream Airlines, companhia 
aérea japonesa, fez pedido para até 
seis E175 para sua frota exclusiva 
de jatos Embraer, com direitos de 
compra para mais três aeronaves 
do mesmo modelo. O potencial do 
pedido chega a um valor estimado 
de USD 274 milhões, com base nos 
preços de lista de 2017, caso todos os 
direitos de compra sejam exercidos. O 
pedido firme será incluído na carteira 
de pedidos da Embraer do segundo 

trimestre de 2017.
A KLM Cityhopper, subsidiária 

regional da KLM, fez um pedido 
firme para dois E190 adicionais. As 
aeronaves serão inclusas na carteira 
de pedidos da Embraer do segundo 
trimestre de 2017 e têm preço de lista 
de USD 101 milhões. As novas aero-
naves integrarão a frota de 30 E190 e 
nove E175 já operando com a KLM Ci-
tyhopper. As entregas das aeronaves 
estão previstas para 2018. Quando 
a transição da KLM Cityhopper para 
uma frota integral de Embraer estiver 
concluída, a companhia aérea terá 
49 E-Jets, a maior frota de E-Jets na 
Europa – 32 E190 e 17 E175.

Com estes anúncios, os jatos E-
Jets E2 acumulam 285 pedidos firmes, 
além de 445 opções, direitos de com-
pra e cartas de intenção, totalizando 
730 compromissos de companhias 
aéreas e empresas de leasing.

Embraer projeta demanda de mercado de 6,4 mil jatos em 20 anos

Divulgação

A Embraer divulgou durante a 52ª 
Paris Air Show que, segundo sua mais 
recente perspectiva de mercado, projeta 
uma sólida demanda de mercado para 
6.400 novos jatos no segmento de 70 
a 130+ assentos (2.280 unidades no 
segmento de 70 a 90 assentos e 4.120 
unidades no segmento de 90 a 130+ 
assentos), cujo valor é de aproximada-
mente USD 300 bilhões, até 2036.

A frota mundial de jatos em serviço 
no segmento de 70 a 130+ assentos 
aumentará de 2.700 aviões em ope-
ração em 2016 para 6.710 em 2036, 
sendo o crescimento mais rápido entre 
todos os segmentos. O crescimento do 
mercado será responsável por 63% da 
demanda enquanto a substituição de 
aeronaves antigas corresponderá aos 
37% restantes.
Entregas de Jatos de 70-130+ Assentos 
por Região
América do Norte: 2.020 (entregas) 32% 
(participação)
Ásia Pacífico: 1.710 (entregas) 27% 
(participação)
Europa: 1.150 (entregas) 18% (partici-

pação)
América Latina: 690 (entregas) 11% 
(participação)
CEI: 390 (entregas) 6% (participação)
África: 220 (entregas) 3% (participação)
Oriente Médio: 220 (entregas) 3% (par-
ticipação)
Mundo (2017-2036): 6,400

Embora as perspectivas variem 
consideravelmente em cada região, os 
fatores que sustentam a demanda de 
mercado por jatos no segmento de 70 
a 130+ assentos permanecem intactos, 
seja alimentando complexas redes nos 
principais aeroportos, seja explorando 
novos mercados e complementando as 
operações de narrow-bodies.

Otimização de frota é fundamental 
como resposta à volatilidade dos ciclos 
da indústria, e uma frota simplificada 
não significa necessariamente uma frota 
otimizada. Aeronaves de tamanho ideal 
trazem consigo uma abordagem mais 
inteligente. Maior controle no ajuste da 
capacidade de assentos à demanda 
de mercado pode evitar a degradação 
da receita unitária e proporcionar uma 

estrutura de custos competitiva.
O E195-E2, por exemplo, será ca-

paz de prover uma proposta atrativa 
com custo por viagem bem mais baixo 
e custo por assento comparável aos 
narrow-bodies de maior capacidade, 
enquanto combina maior retorno com 
a oportunidade de aumentar a receita 
unitária.

“A indústria aérea é notoriamente 

conhecida por seus ciclos. O melhor 
controle de oferta de assentos permite 
uma busca contínua por maiores lucros 
e eficiência. A capacidade de retomar 
o crescimento da receita unitária, em 
lugar da expansão agressiva de capaci-
dade de assentos, é crucial”, disse John 
Slattery, Presidente & CEO da Embraer 
Aviação Comercial.

*Fonte: Embraer

Divulgação
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Volkswagen anuncia produção exclusiva
do Gol na fábrica de Taubaté

Divulgação VW

Montadora também celebra 
de 8 milhões de unidades 

produzidas do modelo

Lays Guerrero
A Volkswagen anunciou que o modelo 

Gol será produzido exclusivamente na 
unidade de Taubaté a partir do fim de 
julho. A informação foi divulgada pelo 
presidente e CEO da Volkswagen do 
Brasil e América do Sul, David Powels, 
durante evento comemorativo das 8 
milhões de unidades do carro pro-
duzidas no país, que aconteceu na 
quarta-feira (5).

A fabricação do Gol era comparti-
lhada com a unidade de Anchieta, em 
São Bernardo do Campo, que agora 
receberá outros modelos em sua linha, 
o Polo e o sedã Virtus, que dividirão 
a linha de produção com Saveiro e 
Saveiro Cross.

Segundo David Powels, a produção 
exclusiva em Taubaté ajudará a fábrica 
a ser mais competitiva e capaz de 
manter os empregos. “Com essa trans-
ferência, conseguiremos produzir mais 
carros em Taubaté, mas não vamos ter 
possibilidade de contratar pessoas no 
momento. Nós temos em geral uma 
situação de mercado complicada, 
mas acreditamos em uma retomada 
no próximo ano, e então podemos 
pensar em aumentar nossa grade de 
funcionários. Essa transferência vai 
nos ajudar no objetivo de não demitir 

e melhorar nossa produtividade em 
geral”, ressalta Powel.

Agora, a fábrica de Taubaté contará 
com três automóveis exclusivos: Gol, 
up! e Voyage. O executivo afirma que 
são três modelos de grande volume e 
representatividade nas exportações, 
e acredita que isso ajudará na redução 
da ociosidade na unidade. A capacidade 
produtiva da fábrica é de 1.300 unidades 
por dia e, no momento, são fabricados 
em torno de 900 carros por dia, desse 
número são 460 no modelo Gol.

Para o prefeito de Taubaté, Ortiz 
Junior, a produção exclusiva do Gol 
na cidade é muito importante para o 

aumento da arrecadação de impostos 
e esperança para a criação de novos 
empregos futuramente.

“Do bolo orçamentário de Taubaté, 
50% vem de ICMS e outros impostos 
da indústria. E a mais importante da 
cidade, a que mais emprega, mais 
produz e mais contribui com valor de 
ICMS, é a Volkswagen”, disse o prefei-
to. “O Gol não é só um ícone nacional, 
mas um marco na história da fábrica de 
Taubaté. E sempre acreditei que uma 
das retomadas dessa unidade, para 
voltar a gerar lucros e empregos, seria 

com a produção do modelo totalmente 
aqui. Um dos veículos mais comprados 
e exportados do país, será produzido 
com a alma taubateana”, comemora.

O Gol é o modelo mais fabricado 
e exportado da história do Brasil. Das 
8 milhões de unidades produzidas, 
6,6 milhões foram comercializadas no 
Brasil e 1,4 milhão foram exportadas 
para mais de 60 países, sendo os prin-
cipais mercados Argentina e México. A 
fábrica de Taubaté é responsável por 
4,9 milhões de unidades, o modelo 
começou a ser produzido em 1980.

Lays Guerrero
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Volkswagen registra aumento
de mais de 63% nas exportações em 2017

Mercados que mais compraram veículos foram Argentina, México e Colômbia; Gol, Voyage e Saveiro foram os modelos mais exportados

A Volkswagen do Brasil registrou, 
entre janeiro e maio de 2017, um au-
mento de mais de 63% nas exportações 
em comparação com o mesmo período 
de 2016. Ao todo, foram 71.086 uni-
dades exportadas nos cinco primeiros 
meses do ano contra 43.575 nos mes-
mos meses do ano passado.

O incremento das exportações da 
Volkswagen do Brasil em 2017 supe-
ram os 61,8% de crescimento verifica-
do pela indústria nos cinco primeiros 
meses de 2017 em relação ao mesmo 
período de 2016. O volume exportado 
pela Volkswagen em 2017 correspon-
de a 24% de todos os embarques da 
indústria automotiva brasileira no mes-
mo período, que, segundo dados da 
Anfavea, totalizaram 307.558 unidades 
até maio.

“A formatação da nova estrutura 
regional na América do Sul nos permite 
trabalhar de maneira mais eficiente e 
atuar mais ativamente nas decisões 
voltadas aos mercados da região. Essa 
estratégia ajuda também a tornar a 
marca Volkswagen mais conectada ao 
consumidor, ágil e competitiva, possibi-

litando conquistar uma participação 
mais forte principalmente no merca-
dos vizinhos ao nosso. O resultado 
deste trabalho já é refletido nos 
nossos volumes de exportação, 
que servem como um indicador 
bastante relevante do nosso nível 
de competitividade para atuar com 
veículos  brasileiros em outros mer-
cados”, afirma o Presidente e CEO 
da Volkswagen do Brasil e América 
do Sul (SAM), David Powels.

Os países que mais recebe-
ram os veículos produzidos pela 
Volkswagen foram Argentina, Mé-
xico e Colômbia. Já o modelo mais 
exportado nos primeiros cinco meses 
de 2017 continua sendo o Gol, com 
32.158 unidades embarcadas; seguido 
por Voyage, com 13.029 unidades; 
Saveiro, com 11.825 unidades; e up!, 
com 8.441 unidades.

“Nossa oferta atual de produtos é 
capaz de atender os padrões de qua-
lidade exigidos pelos mercados que 
compram os carros que fabricamos no 
Brasil. Isso tem permitido que a marca 
busque novas oportunidades de negó-

cios, elevando as exportações”, explica 
Thomas Owsianski, vice-presidente de 
Vendas e Marketing da Volkswagen 
América do Sul (SAM).

A performance positiva até o mo-
mento em 2017 reflete os primeiros 
resultados da criação da estrutura 
regional SAM, que engloba a América 
do Sul, América Central e Caribe, em 
um total de 29 países. Essa divisão dá 
maior autonomia e força no desenvol-
vimento de soluções para as demandas 
dos clientes da Volkswagen nessas 

regiões, ajudando a ampliar a atuação 
da empresa nesses mercados.

Novo up! começa a ser exportado
A Volkswagen anunciou em maio o 

início da exportação do recém-lançado 
novo up!. O modelo, que chega mais 
conectado, tecnológico e esportivo, 
teve mais de 3 mil unidades enviadas 
a alguns dos principais mercados da 
América Latina: Argentina, Peru e Uru-
guai. Nos próximos meses, o modelo 
deve chegar ao México, Colômbia e 
Curaçao. *Fonte: Volkswagen
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