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Veículos Novo revestimento usará matéria-prima de
garrafas recicladas, importada dos EUA e Espanha
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Carnielli, da Volks: “O problema no Brasil é o fornecimento (do PET). Não podemos contar com incertezas na entrega”
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1,5 litro. “O problema no Brasil é o
fornecimento. Nós não podemos
contar com incertezas na entrega.”
Refém da falta de estrutura do
setor e de políticas públicas, o mercado de reciclagem de embalagens
PET está longe do que deveria ser
para atender a demanda da indústria têxtil, o principal destino para
esse tipo de plástico. De acordo
com a Associação Brasileira da Indústria PET (Abipet), mais da metade das embalagens pós-consumo foram recicladas em 2010, somando 282 mil toneladas de um
total de 505 mil toneladas de PET
consumidas — em sua grande
maioria através de refrigerantes.
Apesar de ser um número representativo, a desestrutura da cadeia
é o maior gargalo. Diferentemente
de outros grandes mercados de reciclagem, como o Japão e países da
Europa, as garrafas PET ainda são
recuperadas no Brasil por cooperativas de catadores ou catadores
independentes, mais vulneráveis
às oscilações de preços do mercado e a outros problemas sociais.
Por essa característica, o fornecimento é desigual. Nos meses em
que as cooperativas estão saturadas, muitas garrafas são “devolvi-
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das” aos aterros. Também são preteridas quando o preço do alumínio ou papelão estão mais altos.
Segundo o executivo, além da
falta de garantia de fornecimento,
as características das garrafas precisam ser rigorosamente respeitadas — ou o tecido não resistirá. A fibra de plástico deve ter a mesma
espessura e as cores das garrafas
não podem ser misturadas. “Ao
contrário dos carpetes, que são tecidos rústicos, o revestimento de
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Fabricante do carro mais vendido no Brasil, a Volkswagen prepara
o lançamento no país de seu primeiro modelo com quase toda a
tapeçaria feita a partir de garrafas
recicladas PET. Embora a empresa
não confirme, a novidade deverá
ser apresentada na nova versão do
Gol, que chega ao mercado brasileiro no segundo semestre do ano.
Assim como seus principais
concorrentes, há alguns anos a
montadora alemã já utiliza nos
carpetes de carros produzidos no
Brasil um mix de matéria-prima
virgem e reciclada. Agora, a Volks
dá um passo adiante na corrida
por inovação e sustentabilidade
com a inclusão de revestimentos
de bancos e portas do que um dia
já foram garrafas plásticas de refrigerantes e água mineral. Dessa forma, os carros da nova linha terão
praticamente 90% da sua composição de tecidos em PET reciclado —
somente os tetos ficarão de fora.
“Mas essa é a parte fácil. Já fizemos o mais difícil, que foi desenvolver uma tecnologia muito mais
sofisticada para bancos e portas”,

disse ao Valor Antonio Carnielli Jr,
gerente-executivo de Desenvolvimento de Produto da Volks no
país, ressaltando que foram necessários dois anos de pesquisas para
chegar às características ideais do
tecido. “Se nós conseguimos chegar ao banco, chegamos ao teto”.
A experiência, até agora única
no mundo, poderia ser mais uma
boa notícia para a indústria e o
ambiente no Brasil, não fosse um
detalhe: a montadora terá de importar a matéria-prima reciclada
para atender a demanda de produção. Isso porque não há oferta suficiente de garrafas sendo coletadas
no país (grande parte ainda vai para aterros sanitários e lixões) e porque a indústria de reciclagem não
atende às exigências de certificação da Volks, diz a montadora.
Sem revelar volumes, alegando
questões de mercado, Carnielli diz
que as encomendas de granulado
de PET (resultado da trituração das
embalagens) começam neste mês
e virão de empresas certificadas e
auditadas dos Estados Unidos e da
Espanha. Mas não deverá ser pouca coisa: cálculos da Volks mostram que cada revestimento para
veículo utilizará até 52 garrafas de
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Volks adota tecido de
PET em banco do Gol

um banco deve ser altamente resistente. Não pode desbotar, esgarçar, deve absorver o suor mais rápido e precisa comportar diferentes
padrões de design”, diz Carnielli.
E é aí que entra a importância da
certificação. “Coisa que ainda não
existe no Brasil. Não sabemos a
procedência das garrafas, quem as
coleta, não há rastreabilidade.
Quem sabe com a nossa demanda,
alavancamos esse setor no país.”
A Abipet concorda com a falta

de matéria-prima disponível, mas
defende que a indústria brasileira
têxtil que utiliza fibras de PET reciclado já está bastante desenvolvida. “O que ocorre é que algumas
aplicações da indústria automobilística têm exigências mais rigorosas”, diz Auri Marçon, presidente
da entidade. “Para essa tecnologia,
realmente estamos atrasados.”
A nova linha de carros da Volks
utilizará a mistura de 60% de fibra
reciclada e 40% de fibra virgem.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2012, Empresas, p. B9.

Fiat vai fundir operações para melhorar acesso ao mercado
Marcos de Moura e Souza
De Belo Horizonte
O grupo Fiat informou ontem
que planeja fundir as operações
da Fiat Industrial com a controlada CNH, empresa de equipamentos para construção e agricultura
na qual ela já tem participação
majoritária. Segundo o grupo, a
operação visa impulsionar o
acesso combinado das companhias ao mercado de capitais.

A Fiat do Brasil informou que a
fusão não deverá provocar nenhum impacto operacional nas
empresas do grupo no país. E que
os reflexos da mudança se restringirão ao nível dos acionistas.
Até 2010, as empresas do grupo
Fiat eram controladas por uma
única holding: a Fiat SPA. No fim
daquele ano, quando a montadora
italiana caminhava para assumir o
controle acionário da Chrysler, a
holding se dividiu em duas.

tensão natural do processo de simplificação da Fiat no mundo”, disse
o presidente do conselho da Fiat
Industrial, Sergio Marchionne.
As duas holdings têm ações
cotadas na Bolsa de Milão. Mas
apenas a Fiat SPA tem acesso ao
mercado de capitais nos EUA —
por meio da Chrysler, empresa
da qual detém uma participação
de 58,5%. A Fiat Industrial não
tem esse acesso, embora a CNH e
a New Holland sejam empresas

A Fiat SPA ficou com os automóveis, autopeças, serviços e finanças. A nova holding, a Fiat
Industrial, passou a controlar a
CNH, fabricante de tratores, colheitadeiras e máquinas para
construção — cujas principais
marcas são Case e New Holland.
Passou a controlar também a
Iveco, fabricantes de caminhões,
e a FPT Industrial, de motores a
diesel e industriais.
O acordo proposto “é uma ex-

de origem americana.
Com a fusão com a controlada
CNH, a Fiat Industrial passaria a
ter esse acesso ao mercado dos
EUA. A operação vem sendo preparada há vários meses.
Segundo a Fiat no Brasil, essa
operação não trará nenhuma implicação prática para a produção
de automóveis aqui nem para a
Case e a New Holland.
A empresa italiana disse não
ter intenção de fazer uma oferta

em dinheiro pela participação de
12% na CNH que ainda não detém. A proposta é que as ações
das duas empresas sejam unidas
para formar uma nova companhia, com base nos atuais valores
de mercado da Fiat e da CNH.
A Fiat ressaltou, no entanto, que
poderia ter de gastar até € 250 milhões para comprar ações da Fiat
Industrial, pois os acionistas têm
direitos legais de sair do negócio.
(Com agências internacionais)
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Decisão do TCU afeta ALL em Santos Greve de avulso já provoca fila de navios
Para o Valor, de Santos

Portos
Fernanda Pires
Para o Valor, de Santos
Uma decisão do Tribunal de
Contas da União (TCU) pode abreviar a operação da América Latina
Logística (ALL) no porto de Santos, ameaçando a principal porta
das exportações da ALL Malha
Norte, que escoa a produção de
granéis sólidos do Mato Grosso.
O Tribunal determinou que não
seja renovado o contrato firmado
entre o porto e a extinta Ferronorte — atual ALL Malha Norte — para exploração de áreas que totalizam 546 mil metros quadrados.
As áreas englobam hoje os terrenos do Terminal XXXIX, na margem direita (Santos) do porto, e o
complexo TGG/Termag, na margem esquerda (Guarujá).
O contrato de arrendamento foi
firmado em 2002 com validade de
25 anos, renováveis por igual período. Mas foi celebrado sem licitação, em desacordo com legislação.
No acórdão publicado em abril,
o TCU destacou que, sob o ponto
de vista legal, o correto seria determinar à Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) a anulação do contrato com a ALL. Mas
ponderou que essa decisão poderia provocar o “colapso na exportação de soja, haja vista que o terminal arrendado tem enorme representatividade na movimentação

de carga desse produto com destino a portos estrangeiros”. O órgão
disse ainda que não foram encontrados indícios de sobrepreço na
prestação do serviço. Por isso, concluiu por uma terceira via: o contrato deve vigorar apenas por mais
15 anos, até 2027, quando termina
a primeira etapa do arrendamento. Juntos, os terminais movimentam cerca de 6 milhões de toneladas/ano, de um total de 20 milhões
de toneladas movimentadas pela
ALL no porto de Santos por ano.
O relator do processo é o ministro José Múcio Monteiro. A decisão
do plenário contrariou parecer da
Secretaria de Fiscalização de Desestatização e Regulação (Sefid),
unidade técnica do TCU. Para a Sefid, “a gravidade das irregularidades cometidas, traduzidas na ilegalidade do contrato e de seus termos aditivos, sobrepõe-se às questões econômico-financeiras”.
No processo do TCU, a empresa
afirma que o arrendamento dessas
áreas no porto é fruto de um direito conquistado no contrato de
concessão celebrado entre a União
e a Ferronorte, em 1989. Alega ainda que a especificidade da operação tornava a contratação direta
com a concessionária de serviço de
transporte ferroviário a melhor solução para atender ao interesse público, o que inviabilizaria a realização de disputa para a celebração
do contrato, ou seja, tornaria inexigível a licitação. Mas, para o TCU,

Sonae Sierra Brasil S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 05.878.397/0001-32 - NIRE 35.300.358.325
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Sonae Sierra Brasil S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“Assembleia Geral Extraordinária”), que será realizada na
sede social, localizada na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.184, 13º andar, sala 132, Vila Olímpia, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 14 de junho de 2012, às 10h, para deliberar sobre a proposta de
alteração do artigo 32, II do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: 1. Consoante dispõe o
artigo 126 da Lei nº 6.404/76, poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária os acionistas titulares
de ações ordinárias, sem valor nominal, emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou
procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira
depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A.
2. Os instrumentos de procuração para representação na Assembleia Geral Extraordinária deverão ser
depositados até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da mesma na sede social da Companhia,
aos cuidados do Departamento Jurídico da Companhia. 3. Em atenção às disposições legais e estatutárias
pertinentes, encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia,
no endereço eletrônico na Internet da Companhia (www.sonaesierra.com.br/ri) - Relações com Investidores,
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), cópia da Proposta de
Alteração do Estatuto Social da Companhia a ser discutida na Assembleia Geral Extraordinária.
São Paulo, 30 de maio de 2012
Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

o acordo se referia apenas aos imóveis necessários aos serviços concedidos — construção, operação, exploração e conservação de uma estrada de ferro e seus ramais. Não
englobava serviços portuários.
O atual presidente da Codesp,
José Roberto Serra, disse que a decisão do TCU tem um peso grande, mas lembrou que, paralelamente, há uma ação na Justiça.
Em primeira instância, a sentença
foi favorável ao acordo. Já a desembargadora Consuelo Yoshida, do Tribunal Regional Federal
(3 a Região), julgou procedente a
nulidade do contrato. “A questão
não é só o terminal, mas toda a logística ligado ao terminal (acesso
rodoviário, ferroviário, os entrepostos, a distribuição, a produção”, afirmou Serra, da Codesp.
A ALL disse, em nota, que o contrato de concessão assegura áreas
para serem exploradas como terminais no porto de Santos, com a
finalidade de escoamento das cargas oriundas de Mato Grosso, com
contrato de arrendamento de 25
anos e possibilidade de renovação.
E destacou que adotará as medidas
judiciais e administrativas pertinentes para assegurar seu direito
às áreas portuárias em Santos. Recorreu da decisão do TCU e do TRF.

O porto de Santos ficou parcialmente parado ontem em razão de
protestos dos trabalhadores avulsos, que são escalados pelo Órgão
Gestor de Mão de Obra (Ogmo).
Desde terça-feira, o Ogmo cumpre
determinação do Ministério Público do Trabalho (MTP) que obriga, entre outros, o intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre duas jornadas de trabalho na
requisição dos portuários. Muitos
deles estavam acostumados a "dobrar" o turno, o que lhes garantia
maiores rendimentos e atrapalhava a distribuição igualitária de
trabalho no cais.
Até o fechamento desta edição,
dos 33 navios atracados no porto
apenas 16 estavam operando — a
maior parte porque a movimentação da carga é automatizada. No
início da noite, 45 embarcações estavam fundeadas nas proximidades da entrada do porto, aguardando acessar o complexo. A Companhia Docas do Estado de São
Paulo (Codesp) chegou a divulgar
que a operação de todos os navios
tinha retornado ao normal, mas
depois corrigiu a informação.
Ao longo do dia representantes dos 6 mil trabalhadores avulsos negociavam com o Sindicato

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80 - NIRE 35.300.181.948
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Companhia”) vem comunicar, em
cumprimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 358, que em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de maio de
2012, foi aprovado o Segundo Programa de Recompra de Ações Ordinária de Emissão
da Companhia (“Segundo Programa”), com objetivo de promover a aplicação eﬁciente
dos recursos disponíveis e lastrear planos de opção de compra de ações da Companhia,
com prazo de até 365 dias a contar da data de aprovação do Segundo Programa.
A quantidade de ações em circulação no mercado é de 143.991.375 (cento e quarenta
e três milhões, novecentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e cinco) ações
ordinárias, sendo a quantidade máxima de recompra permitida pelo Segundo Programa
de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) ações ordinárias. A instituição ﬁnanceira
que atuará como intermediária para o Segundo Programa é o Credit Suisse (Brasil)
S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima,
nº 3064, 13º e 14º andares (partes), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ sob o nº 42.584.318/0001-07.
São Paulo, 30 de maio de 2012.
Marcello Guidotti
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

dos Operadores Portuários do
Estado de São Paulo (Sopesp) o
retorno às atividades. Eles querem a suspensão por 60 dias da
determinação do intervalo de 11
horas. As negociações continuavam na noite de ontem. O Valor
tentou contato com o Sopesp,
mas não obteve sucesso.
O protesto dos avulsos recai
também sobre a implantação do
sistema eletrônico de escalação e o
controle de acesso ao cais. As novas
regras são fruto de um termo de
ajustamento de conduta (TAC) as-

sinado pelo MPT e o Ogmo em
2006, mas que não vinha sendo
praticado. Em dezembro de 2011 o
MTP voltou à carga e determinou o
cumprimento do TAC em 30 dias.
Os trabalhadores conseguiram
uma liminar na Justiça, que foi cassada na terça-feira.
O presidente do Sindicato dos
Empregados na Administração
Portuária (Sindaport), Everandy
dos Santos, disse que não se trata
de greve generalizada, mas da recusa dos trabalhadores em cumprirem o intervalo de 11 horas. (FP)

AES TIETÊ S.A.

CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27 - NIRE n° 35.300.170.555
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Maio de 2012
1. Data, Hora e Local: Realizada em 03 de maio de 2012, às 14h00, na Rua Lourenço Marques,
158, 2° andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100. 2. Convocação e Presença: Convocação
realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares,
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Marcos Ponce de Leon Arruda, Marco Antonio De La Rosa Ascanio,
Berned Raymond Da Santos Ávila, Vincent Winslow Mathis, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho
Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese. Presentes, ainda, os seguintes membros do Conselho Fiscal da
Companhia: Kurt Janos Toth, Maria Carmen Westerlund Montera, Roberto Lamb, Luis Eduardo Frisoni
Junior e Cláudio José de Oliveira Magalhães, e o representante da empresa de Auditoria Independente
KPMG Auditores Independentes, o Sr. José Luiz Ribeiro de Carvalho. 3. Mesa: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira.
4. Ordem do Dia: 1) Código de Conduta da Companhia; 2) Proposta de distribuição de dividendos
intermediários; 3) Relatório de Informações Trimestrais referente ao 1º Trimestre de 2012; 4) Nova Sede
Administrativa da AES Brasil; e 5) Panorama dos negócios da Companhia. 5. Deliberações: Abertos os
trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do
Conselho de Administração: 5.1. Aprovaram, por unanimidade, o Código de Conduta da Companhia,
que estabelece os valores e princípios que a orientam, bem como serve de parâmetro comum para a
condução ética dos seus negócios, estando a Companhia alinhada com as melhores práticas de
Governança Corporativa, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira,
Diretor da Companhia. 5.2. Aprovaram, por unanimidade, a Proposta de distribuição de dividendos
intermediários, no montante total de R$264.037.120,36 (duzentos e sessenta e quatro milhões, trinta e
sete mil, cento e vinte reais e trinta e seis centavos), sendo R$0,660699453 por ação ordinária e
R$0,726769398 por ação preferencial, correspondente a 100% do lucro líquido obtido pela Companhia
no trimestre, acrescido do ajuste de avaliação patrimonial de R$17.793.141,96 (dezessete milhões,
setecentos e noventa e três mil, cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), conforme apurado
no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de março de 2012. Os valores distribuídos a título
de dividendos intermediários estão isentos de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249/95,
e seu pagamento será realizado em 25 de maio de 2012. A data-base para o direito ao recebimento de
dividendo (“record date”) será o dia 03 de maio de 2012 e as ações de emissão da Companhia passarão a
ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 04 de maio de 2012. 5.3. Tomaram conhecimento
das informações constantes do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referentes ao
1° Trimestre do exercício social de 2012, as quais foram seguidas de esclarecimentos prestados pelo
Sr. Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. 5.4. Tomaram
conhecimento do status da Nova Sede Administrativa da AES Brasil, incluindo as informações sobre:
(i) o conceito de ocupação; (ii) as perspectivas do “andar tipo”, das salas de reuniões e do Centro de
Operações; (iii) a política de flexibilidade de jornada de trabalho; (iv) horário de trabalho; (v) a política
de transporte; (vi) a infraestrutura e ferramentas de colaboração; (vii) o refeitório e mapeamento dos
restaurantes no entorno da Nova Sede, bem como disponibilização de transporte para outros centros
comerciais; (ix) o projeto de engajamento com a participação de gestores e colaboradores; e (x) os próximos
passos, nos termos apresentados pela Sra. Cibele Castro, Diretora da Companhia. 5.5. Tomaram
conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas:
segurança, comercial, desempenho operacional, projetos em desenvolvimento, financeiro e jurídico.
6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada,
sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.
São Paulo, 03 de maio de 2012. Assinaturas: Mesa: Britaldo Pedrosa Soares - Presidente; Pedro de Freitas
Almeida Bueno Vieira - Secretário. Conselheiros de Administração: Britaldo Pedrosa Soares,
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Marcos Ponce de Leon Arruda, Marco Antonio De La Rosa Ascanio,
Berned Raymond Da Santos Ávila, Vincent Winslow Mathis, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho
Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese. São Paulo, 03 de maio de 2012. Certifico que a presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira - Secretário.
JUCESP nº 200.322/12-6 em 17/05/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

