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Montadora Companhias chinesas também começam a
prospectar exportações de carros para América Latina
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Zhou Biren, executivo da Chery, entusiasma-se ao falar da primeira fábrica da montadora fora da China, que será no Brasil

a

regime automotivo concedeu às
empresas que produzirem veículos com pelo menos 65% de conteúdo local o direito de guardar,
em forma de crédito, o IPI adicional. A estratégia dessas empresas
é, portanto, bancar o custo extra
do imposto para evitar que os
atuais volumes de vendas —- já
baixos para o tamanho do mercado brasileiro — diminuam ainda mais. A fatia da Chery no mercado brasileiro hoje é de 0,70%. A
JAC tem 0,85%.
Para usar o sistema de crédito
de IPI, que poderá ser descontado quando os carros começarem
a ser produzidos, as importações
da empresa, até o início da produção, a companhia só poderá
importar volume equivalente à
metade da capacidade de produção registrada noa projetos das
novas fábricas. Em princípio, em
ambos os casos, a cota será mais
do que suficiente. A Chery prevê
produzir 150 mil veículos por
ano e a JAC, 100 mil.
No caso da Chery, o investimento, de US$ 400 milhões, será
integralmente aplicado pela empresa chinesa, um grupo totalmente estatal e que lidera hoje o
mercado chinês entre as montadoras que não têm parceiros de
outros países. Há poucos dias,

ão

de

st
e

ar
tig

o

é

ex
c

lu
siv

previstas para 30 mil., o que significará, assim como a Chery,
praticamente repetir o desempenho do ano passado, a despeito
do lançamento de mais modelos.
No caso da JAC, porém, Habib
também atribui a expectativa de
queda nas vendas à diminuição
na propaganda. Segundo o executivo, a verba publicitária será
reduzida como forma de compensar o custo adicional do que
ele chama de “super IPI”.
A propaganda foi uma das
principais armas da JAC para entrar no mercado brasileiro. Além
da rapidez na formação de uma
imponente rede de revendas,
quase todas pertencentes ao
próprio Habib, a publicidade
que atraiu popularidade para os
carros da marca usou o apresentador Fausto Silva como garoto
propaganda. O contrato com
Faustão está, pelo menos, garantido até o fim do ano.
O projeto da fábrica que a JAC
vai construir em Camaçari (BA)
está na fase de pedidos de licença
ambiental e conta com investimento previsto de R$ 900 milhões, dos quais dois terços serão
aplicados pela empresa de Habib
e um terço pela montadora, que
pertence ao governo chinês.
Mas o fôlego financeiro que
tanto Chery como JAC perdem
hoje por conta do IPI mais elevado será compensado nas inaugurações das fábricas, ambas previstas para fim de 2013. O novo
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Não foi apenas para ver as novidades da indústria automobilística chinesa que o brasileiro
Luis Curi, vice-presidente da
Chery no Brasil, veio visitar o salão do automóvel em Pequim.
Enquanto circula entre os cinco
enormes pavilhões da feira, o
executivo quer aproveitar para
fazer contatos com importadores da América Latina que visitam a exposição. São os empresários que já vendem modelos
Chery fabricados na China e, por
isso, prováveis clientes das exportações da futura fábrica da
Chery em Jacareí (SP).
A importância da busca antecipada por contratos de exportação
para a fábrica que está sendo construída aumenta no cenário atual
do mercado brasileiro, no qual as
vendas de automóveis encolheram
em consequência de restrições dos
bancos para financiamento.
Com menos crédito disponível
no mercado, tanto a Chery como
a JAC Motors — as duas chinesas
que já iniciaram os projetos de
construção de fábricas no Brasil
— decidiram não repassar para o
consumidor o aumento de 30
pontos percentuais no IPI para
carros importados, em vigor desde dezembro. E mesmo assim, as
duas refizeram as projeções de
vendas para a metade do que haviam planejado.

“Nossa especialidade é o carro
de entrada”, disse Curi, usando expressão que se refere a veículos
mais simples, muitas vezes o primeiro da família. É nessa faixa que
os bancos aumentaram as exigências para liberação de financiamento, em reação ao recente crescimento da inadimplência.
Além de saudável para a futura
atividade industrial, a busca, nos
mercados vizinhos, de canais para escoar a produção poderá ajudar os chineses a se prevenir contra novas futuras oscilações no
mercado brasileiro.
Ao invés dos cerca de 60 mil
veículos de vendas para 2012,
calculados na virada do ano, a
nova previsão da Chery indica
não mais do que 30 mil. “Fomos
afetados pelo fim dos planos de
financiamento em 60 meses sem
entrada”, afirmou Curi.
Diante desse cenário, as marcas chinesas perceberam que o
resultado seria ainda mais desastroso caso repassasem a elevação,
em 30 pontos percentuais, do IPI
dos veículos com menos de 65%
de componentes produzidos no
Brasil, uma medida fixada pelo
governo no fim do ano passado
para proteger a indústria local.
“Se repassarmos esse custo vamos deixar de vender”, disse Sérgio Habib, presidente da JAC Motors. Os preços anteriores à elevação, que igualmente diminuiu a
previsão de vendas para 2012 das
55 mil unidades inicialmente
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Marli Olmos
De Pequim
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Chery e JAC Motors
reveem as vendas
para 2012 no Brasil

um executivo da matriz, Kong
Fan Long, foi deslocado para o
Brasil para assumir o posto de
presidente da operação.
O plano de crescimento da
chinesa Chery é ambicioso. A
ideia é conquistar, com o início
da produção local, 3% do mercado brasileiro, que, segundo projeções do setor, passará dos
atuais 3,5 milhões de veículos
por ano para 5 milhões.
A unidade de montagem do
utilitário Tiggo, com peças importadas que a Chery tem no
Uruguai, em parceria com o grupo argentino Macri, será mantida, segundo o presidente das
operações internacionais da
companhia, Zhou Biren.
Ontem, primeiro dia de apresentação do salão do automóvel
de Pequim para jornalistas e
convidados, Zhou Biren demonstrou entusiasmo ao falar
sobre o país escolhido para erguer a primeira fábrica do grupo fora da China. Chegou a pedir paciência a um repórter da
Turquia que queria entrevistá-lo
enquanto concluía a rápida conversa com jornalistas brasileiros.
Além do Brasil, os maiores volumes de vendas da Chery estão
no Irã, Rússia e Egito. O Irã passou à frente do Brasil em volume

de vendas em 2011. E a próxima
fábrica, onde será? "Está em estudos", disse, sorrindo.
Mas enquanto não se decide
por novas construções, o executivo faz planos para elevar exportações a partir da China.
Zhou Biren disse que pretende
chegar a 1 milhão de veículos
exportados num prazo de cinco
anos, o que significa quintuplicar o volume de 200 mil unidades previstas para 2012.
O executivo chinês não é, no
entanto, o único hoje na Chery a
fazer planos de exportação. O
brasileiro Luis Curi parece disposto a aproveitar a viagem para, desta vez, amarrar novos negócios na América do Sul. Há
um grande potencial. Somente
para Chile e Argentina, a Chery
envia da China em torno de 22
mil veículos por ano. “Como a
Argentina impõe restrições aos
carros importados fora do Mercosul é certo que poderíamos
vender mais se a exportação for
feita pela fábrica brasileira”, disse. Na Venezuela, são mais 20
mil veículos. “Vou aproveitar a
presença dos colegas venezuelanos no salão de Pequim para fazer esses contatos”, afirmou.
A repórter viajou a convite da Chery

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 abr. 2012, Empresas, p. B8.

Usiminas fecha trimestre no prejuízo
MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21 - NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta - BOVESPA: MPXE3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2012
I. DATA, HORA E LOCAL: Às 14h30min, do dia 14 de março de 2012, na Praça Mahatma
Gandhi, nº 14, Edifício Serrador, 8º andar, Sala L1. II. PRESENÇAS: Presença dos
membros do Conselho Fiscal, Srs. Carlos Thomaz Guimarães Lopes, Pedro Gerpe Arman
e Vanderlei Dominguez da Rosa, este último membro suplente do Sr. Egon Handel.
Presentes também o Sr. Rudolph Inhs, Diretor Financeiro e os Srs. Carlos Peixoto, Carlos
Moraes e Ana Vergetti, membros da Diretoria Financeira, o Sr. Sergio Salluh, membro da
Diretoria Jurídica, os Srs. Alexandre S. Pimentel e Alexandre Wagner da Silva, membros
da Auditoria Interna da Companhia, a Sra. Mariana Berardinelli, da área de Governança
Corporativa, além dos Srs. Luis Cláudio França de Araujo, Vânia Andrade de Souza e Thialli
Lai, representantes da KPMG Auditores Independentes responsáveis pelas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social de 2011, e dos Srs. Mauro Moreira e Pia Leocadia
de Aveliar Peralta, representantes da Ernst & Young Terco Auditores Independentes,
responsáveis pelas demonstrações financeiras do exercício social corrente. II. MESA:
Os membros do Conselho Fiscal indicaram a Sra. Mariana Berardinelli para secretariar a
reunião. IV. ORDEM DO DIA: 1 - Exame das atas de reunião do Conselho de Administração
e do Comitê de Auditoria; 2 - Exame da minuta das demonstrações financeiras e do relatório
da administração referentes ao exercício 2011; 3 - Apresentação dos principais pontos
da Carta de Recomendações emitida pelos auditores independentes, exercício findo em
31/12/2010 e referente a 2011; 4 - Exame dos relatórios da auditoria interna referentes
a 2011; 5 - Apresentação da operação E-ON e Cisão CCX; e 6 - Apresentação do Plano
de trabalho da Auditoria Independente para 2012. V. APRESENTAÇÕES EFETUADAS E
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Antes de iniciada a exposição sobre a ordem do dia, o Sr.
Rudolph Inhs apresentou ao Conselho atualização do andamento dos principais projetos em
desenvolvimento pela Companhia, esclarecendo as dúvidas suscitadas pelos membros do
presente Conselho. 1 - Exame das atas de reunião do Conselho de Administração e do
Comitê de Auditoria: Foram disponibilizadas para análise do Conselho Fiscal as atas das
Reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria realizadas desde a última
reunião daquele (conforme controle de leitura de atas disponibilizadas ao Conselho Fiscal,
mantido nos arquivos do Conselho Fiscal, na Companhia). Foi informado aos Conselheiros
Fiscais que não são lavradas atas de Reunião da Diretoria. 2 - Exame da minuta das
demonstrações financeiras e do relatório da administração referentes ao exercício
2011: O Sr. Luis Cláudio e a Sra. Vânia Souza, representantes da KPMG Auditores
Independentes, apresentaram o escopo e resultados dos exames sobre as Demonstrações
Financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas Demonstrações de
Resultados, de Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado,
informaram que: a) não possuem outro contrato de prestação de serviços com a Companhia
que ponha em risco a independência da KPMG; b) não sofreram qualquer limitação ao
trabalho desenvolvido e que o mesmo atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
exigidos; c) não houve discordância, por parte da MPX, quanto a qualquer tratamento
contábil necessário; d) estão convencidos da razoabilidade de todos os ativos e passivos
registrados na Companhia; e) receberam cartas dos consultores jurídicos independentes, e
são suficientes às provisões feitas; f) não tiveram conhecimento de qualquer outra provisão
relevante que devesse ser contabilizada nas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia, em 31 de dezembro de 2011; g) revisaram os cálculos: do imposto de renda,
da contribuição social, do imobilizado, das provisões para contingências, dos investimentos,
das transações com partes relacionadas; h) os trabalhos da auditoria foram realizados de
acordo com o planejamento, da mesma, para o exercício findo em 31 de dezembro de
2011 e dão conforto necessário para emissão do parecer sem ressalvas; e i) ainda não
emitiram a “carta de recomendações” referente ao exercício social de 2011, que será emitida
até o final do mês de abril de 2012. Os Conselheiros Fiscais examinaram a minuta das
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2011 disponibilizadas pela Companhia
e após esclarecimentos prestados pelo Sr. Rudolph Ihns, fizeram algumas sugestões de
melhorias nas referidas demonstrações. A minuta das Demonstrações Financeiras está
em fase final de revisão pelos auditores independentes e não deverá sofrer alterações
significativas, devendo ser submetida à aprovação do Conselho de Administração em
reunião a ser realizada no dia 21 de março de 2012. 3 - Apresentação dos principais
pontos da Carta de Recomendações emitida pelos auditores independentes, exercício
findo em 31/12/2010: O Conselho Fiscal examinou a Carta de Recomendações emitida
pela KPMG Auditores Independentes, tendo o Sr. Luis Cláudio, representante da KPMG,
explicado todas as premissas consideradas e esclarecido os questionamentos suscitados.
4 - Exame dos relatórios da auditoria interna referentes a 2011: Os Srs. Alexandre
Pimentel e Alexandre Wagner apresentaram o ciclo completo da auditoria interna corporativa
referente ao ano de 2011. Em seguida, o Conselho Fiscal examinou as informações e
documentos previamente disponibilizados pela Companhia relativos a: (i) relatório do plano
de auditoria de 2011, indicando os trabalhos já concluídos e os que estão em fase de revisão;
(ii) rating de auditoria de 2011; e (iii) o planejamento para 2012, esclarecendo os pontos
solicitados, tendo o presente Conselho considerado as informações prestadas suficientes.
5 - Apresentação da operação E-ON e Cisão CCX. Os Srs. Rudolph Ihns e Sergio Salluh
apresentaram resumidamente as principais questões referentes à operação E-ON e cisão
CCX, tendo demonstrado o cronograma de atividades, próximas providências e previsão
de conclusão de toda a operação. 6 - Plano de trabalho da Auditoria Independente para
2012: O Sr. Mauro Moreira, representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes,
apresentou o plano de transição de Auditoria, além do escopo da atuação para 2012, tendo,
inclusive, demonstrado o detalhamento do respectivo plano de trabalho e o seu cronograma
preliminar. VI. ENCERRAMENTO: Às 17h30min, como nada mais havia a ser tratado, foram
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. A presente é cópia fiel da Ata de Reunião de Conselho Fiscal da MPX
Energia S.A., realizada em 14 de março de 2012, lavrada no livro próprio e assinada pelos
membros do Conselho Fiscal da Companhia. Rio de Janeiro, 14 de março de 2012. Mariana
Berardinelli - Secretária. Arquivada na JUCERJA sob o nº 00002316045 em 17/04/2012.
Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Siderurgia
Ivo Ribeiro
De São Paulo
Ternium e Techint, acionistas
ítalo-argentinos que entraram
no capital da Usiminas em janeiro, herdaram um balanço de primeiro trimestre colorido de vermelho. A empresa saiu do lucro
um ano antes — embora magrinho, de R$ 16 milhões — para um
prejuízo de R$ 37 milhões e margem operacional negativa no
segmento de bens de capital.
O balanço divulgado ontem
veio recheado de números negativos: queda na produção, nas
vendas e na receita líquida, que ficou em R$ 2,88 bilhões, comparada aos R$ 3,06 bilhões de um ano

antes. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida), de R$ 190 milhões,
foi 44% inferior ao do mesmo trimestre de 2011 e 13% abaixo do
resultado do quarto trimestre.
Como consequência, a empresa
apresentou a pífia margem de
6,6% no Ebtida no trimestre. É
quase metade do que obteve um
ano atrás — 11%. A deterioração
vem se revelando trimestre a trimestre — foi de 7,7% entre outubro e dezembro de 2011. O resultado só não foi pior porque mineração de ferro respondeu por 58%.
Somou R$ 111 milhões, com margem de 46%, que também foi inferior aos 54% do quarto trimestre.
A atividade de siderurgia gerou R$ 100 milhões de resultado
operacional, com margem de 4%,

embora com leve melhoria em relação ao trimestre anterior. A empresa atribui esse melhor desempenho ao aumento de 6,1% na receita líquida, que atingiu R$ 2,6
bilhões, com vendas de 1,51 milhão de toneladas de produtos.
O segmento de bens de capital,
operado pela controlada Usiminas Mecânica, apresentou perda
no Ebtida de R$ 25 milhões, saindo de R$ 41 milhões positivos três
meses antes. A receita recuou de
R$ 368 milhões para R$ 251 milhões entre um trimestre e outro.
Segundo a empresa, houve redução da carteira de pedidos e revisão de custos de projetos em andamento. A atividade contribuiu
com R$ 7,3 milhões de prejuízo.
A companhia informou que os
resultados financeiros foram impactados por perdas cambiais,
provisões de contingências e provisões para perdas nos estoques,

apesar melhores resultados comerciais e de produção ante os
obtidos no trimestre passado.
Das vendas de aços planos da
empresa, 88% foram destinadas
ao mercado interno. A empresa e
outras siderúrgicas enfrentaram
preços deprimidos devido à competição com material importado
e continuam sem força para praticar reajustes. Ao mesmo tempo,
com o câmbio valorizado, custos
elevados de produção e excesso
de oferta mundial, também perdem poder de exportação.
Para Ronald Seckelmann, vicepresidente de finanças e relações
com investidores, “os resultados
do primeiro trimestre são sazonalmente os mais fracos do ano”. “Estamos concentrados em devolver a
competitividade à Usiminas, por
meio de um plano industrial focado em melhoria de eficiência e redução de custos operacionais”.

Ministério da
Saúde

CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT

REABERTURA DE PRAZO –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2012
A licitação acima foi reaberta. O novo edital estará disponível
em
24/04/2012
nos
sítios:
www.comprasnet.gov.br
ou
http://www.inca.gov.br/editais/.
James Henrique Macedo
Pregoeiro

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no
dia 2 de maio de 2012, tendo em vista o feriado nacional do dia 01 de maio, às 10hs, na Av. das Américas
nº 500, Bloco 22, Entrada E, 3º andar, Sala 304, Downtown, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, a ﬁm de
deliberar sobre as seguintes matérias:
1.Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social ﬁndo em 31.12.2011;
2.Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
3. Eleger os membros do Conselho de Administração;
4. Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores.
Este Edital de Convocação, as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Administração encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia, localizada na Av. das Américas nº 500, Bloco 19, Lojas
105 a 108, Downtown, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, bem como no seu site www.joaofortes.com.br/ri.
Os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários, para participar da referida
AGO.
Os procuradores de acionistas deverão comprovar a representação legal constituída há menos de 1 (um)
ano, através dos respectivos instrumentos de mandato, com reconhecimento de ﬁrma dos outorgantes, que
deverão ser depositados na sede social, no endereço acima indicado, até o dia 27 de abril de 2012.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2012.
Antônio José de Almeida Carneiro
Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Aberta
CNPJ nº 03.467.321/0001-99 - NIRE 51.300.001.179
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os titulares das debêntures da 3ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não
conversíveis em ações, da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT (“Companhia” ou
“Emissora”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusula 9.4 da
escritura de emissão (“Escritura”), a ser realizada no dia 07 de maio de 2012, às 14:00 horas, no
escritório administrativo da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Paulista, nº 2439 - 6º andar/parte, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) desobrigar a Emissora com relação ao cumprimento das Obrigações estabelecidas na Cláusula
6.26 da Escritura de Emissão, em especial quanto à livre utilização dos Créditos Cedidos
Fiduciariamente, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia;
b) autorizar o agente ﬁduciário a, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia:
(i) a não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora; e
(ii) não tomar medidas para cobrança do crédito relativo às debêntures, ou para a retenção dos
recursos provenientes dos créditos cedidos ﬁduciariamente em garantia.
Caso o quorum mínimo de instalação não seja atingido para a realização da Assembleia Geral em
1ª (primeira) convocação, essa será realizada em 2ª (segunda) convocação no dia 15 de maio de
2012, no mesmo horário e endereço, valendo desde já este edital como 2ª (segunda) convocação.
São Paulo, 20 de abril de 2012.
Carmem Campos Pereira
Diretora Presidente e de Relação com Investidores
(20, 23, 24/04)

CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT

Companhia Aberta
CNPJ nº 03.467.321/0001-99 - NIRE 51.300.001.179
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os titulares das debêntures da 4ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não
conversíveis em ações, da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT (“Companhia” ou
“Emissora”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusula 9.4 da
escritura de emissão (“Escritura”), a ser realizada no dia 07 de maio de 2012, às 10:00 horas, no
escritório administrativo da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Paulista, nº 2439 - 6º andar/parte, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) desobrigar a Emissora com relação ao cumprimento das Obrigações estabelecidas na Cláusula
6.26 da Escritura de Emissão, em especial quanto à livre utilização dos Créditos Cedidos
Fiduciariamente, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia;
b) autorizar o agente fiduciário a, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia:
(i) a não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora; e
(ii) não tomar medidas para cobrança do crédito relativo às debêntures, ou para a retenção dos
recursos provenientes dos créditos cedidos ﬁduciariamente em garantia.
Caso o quorum mínimo de instalação não seja atingido para a realização da Assembleia Geral em
1ª (primeira) convocação, essa será realizada em 2ª (segunda) convocação no dia 15 de maio de
2012, no mesmo horário e endereço, valendo desde já este edital como 2ª (segunda) convocação.
São Paulo, 20 de abril de 2012.
Carmem Campos Pereira
Diretora Presidente e de Relação com Investidores
(20, 23, 24/04)

