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Fonte: Fenabrave. *em vendas de automóveis e comerciais leves

As maiores
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Veículos Coreanos aproveitam parada da Renault para subir em ranking

Hyundai fecha bimestre
como quinta marca no país
Eduardo Laguna
De São Paulo

Uma feliz coincidência para o
grupo automotivo coreano colo-
cou, mais rápido do que se imagi-
nava, a Hyundai entre as cinco
maiores marcas de carros do país.
Quando o sucesso do compacto
HB20 começou a turbinar as ven-
das da montadora asiática, a con-
corrente francesa Renault — uma
das que mais cresceram no ano
passado — parou por dois meses a
produção para ampliar a capaci-
dade de sua fábrica no Paraná.

Conclusão: a Hyundai passou
a Renault e se tornou a quinta
montadora do país neste ano,
chegando a 5,6% do mercado —
já no meio do caminho da meta
de alcançar uma fatia de 10% e
também incomodar a Fo r d .

Enquanto a marca coreana é a
que mais cresce no mercado bra-
sileiro neste ano, a Renault, com
sua rede de concessionárias desa-
bastecida, está junto com a aliada
Nissan entre as que mais perdem
vendas. Com o HB20, que já é o
sexto carro mais emplacado no
Brasil, as vendas da Hyundai mais
do que dobraram nos dois pri-
meiros meses deste ano, compa-
rativamente ao volume de um
ano antes. Por sua vez, os volumes
da Renault no Brasil — seu segun-
do maior mercado no mundo —
caíram 13,3%, somando pouco
mais de 28 mil carros no primeiro
bimestre deste ano.

Se ainda é cedo para indicar

uma tendência, os números mos-
tram que a briga no mercado au-
tomotivo começou quente este
ano. A investida de novas monta-
doras no segmento de compactos
— o de maior volume no país — já
produz mudanças no ranking de
marcas e pode significar uma re-
distribuição do mercado automo-
tivo brasileiro, o quarto maior do
mundo. Além da Hyundai, a Toyo -
ta ganha posições nesse novo ce-
nário, alcançando uma participa-
ção de mercado superior a 4%
após iniciar, há sete meses, a pro-
dução do Etios em Sorocaba (SP).

A Renault, contudo, promete
reagir e conta para isso com uma
capacidade de produção adicio-
nal de 100 mil carros desde o mês
passado, quando concluiu a ex-
pansão na fábrica de São José dos
Pinhais (PR). A montadora vai
aos poucos retomando a produ-
ção normal e pretende normali-
zar a situação dos estoques na re-

de de concessionárias até abril.
Com isso, a Renault acredita ser

possível repetir o desempenho do
ano passado, quando teve 6,6%
das vendas nacionais. “É uma me-
ta factível”, diz o vice-presidente
responsável pela área comercial
da empresa, Gustavo Schmidt,
após avaliar que o resultado em
fevereiro foi comprometido pela
menor disponibilidade de carros
nas revendas. “Na Duster [utilitá-
rio esportivo da marca], os esto-
ques chegaram perto de zero”.

A Hyundai vem usando toda a
capacidade de 150 mil carros por
ano da fábrica de Piracicaba (SP)
para atender a demanda pelo
HB20, cuja família de produtos foi
completada nesta semana com o
lançamento da versão sedã do au-
tomóvel. Os coreanos começaram
a avaliar o terceiro turno de pro-
dução na unidade, o que lhes per-
mitiria elevar a produção para
cerca 200 mil unidades.

No ano passado, a Renault
conquistou o posto de quinta
maior montadora do país ao ven-
der mais de 241 mil carros. A
Hyundai não tem capacidade pa-
ra tanto em Piracicaba, mas sua
produção é complementada por
importações e a produção de uti-
litários da parceira Caoa, que
também está expandindo sua ca-
pacidade em Anápolis (GO) para
montar o modelo ix35 no Brasil.

As projeções oficiais, contudo,
indicam que essa competição vai
se dar sob um mercado menos pu-
jante do que 2012. Ontem, a Fena-
brave, entidade que representa as
concessionárias de veículos, divul-
gou previsões mais conservadoras
sobre as vendas neste ano. A proje-
ção de alta nos emplacamentos de
automóveis e comerciais leves caiu
de 3% para 2,6%.

A nova estimativa foi anuncia-
da junto com balanço que confir-
ma a desaceleração do setor após
o início da retirada gradual nos
descontos do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI). As
vendas de carros caíram 25% na
passagem de janeiro para feverei-
ro, totalizando 222,5 mil unida-
des, o pior nível em três anos. Se-
gundo a Fenabrave, houve uma
volta aos níveis da crise de 2008 e
2009 e os estoques nas concessio-
nárias estão acima do normal.
Hoje, será a vez de a Anfavea, enti-
dade das montadoras instaladas
no país, divulgar os números de
vendas, produção e exportação
da indústria no mês passado.

Nissan corta previsão para este ano
Diogo Martins
Do Rio

A Nissan reviu suas projeções
de venda no mercado brasileiro
neste ano, reajustando para baixo
o ritmo de expansão na comercia-
lização de carros em 2013. O vice-
presidente de marketing e vendas
da Nissan do Brasil, Manuel de La
Guardia, disse ontem que a em-
presa estima alta de 5% a 6% neste
ano, em relação a 2012, quando a
montadora japonesa vendeu
104.778 veículos, e teve participa-
ção de 2,9% do mercado nacional.
Entre 2011 e 2012, as vendas da
empresa cresceram 56%.

Em dezembro, o presidente da

Nissan do Brasil, François Dossa,
havia projetado crescimento de
15% nas vendas deste ano em re-
lação a 2012. A revisão da Nissan
está em linha com o mercado.
Ontem, a Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave) informou
que prevê crescimento de 2,6%
nos licenciamentos de automó-
veis e comerciais leves em 2013,
para 3,73 milhões de carros ven-
didos. Na estimativa anterior, a
Fenabrave previa alta de 3%.

De La Guardia disse, depois da
cerimônia de inauguração da se-
de da empresa no Centro do Rio,
que o crescimento da montado-
ra está limitado em razão da co-

ta imposta pelo governo para
importação de veículos. Pela
atual regra do regime automoti-
vo brasileiro, a Nissan fica limi-
tada a importar de sua unidade
no México até 60 mil veículos
por ano. A empresa vem utili-
zando, desde 2012, toda essa co-
ta para atender ao mercado bra-
sileiro, enquanto compartilha
uma fábrica com a Renault, no
Paraná. Se a montadora ultra-
passar a cota, os veículos impor-
tados são sobretaxados com au-
mento de 30 pontos percentuais
do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI).

“É isso [o limite de importa-
ção] que nos limita a crescer. Ba-

sicamente, é isso”, disse ele. “Es -
peramos crescer [em vendas no
Brasil] pelo menos na média do
mercado. Estamos com falta de
disponibilidade, falta de carros”,
acrescentou de La Guardia.

Com a fábrica que a montado-
ra constrói em Resende, que de-
ve ficar pronta no primeiro se-
mestre de 2014, com capacidade
de produção de até 200 mil veí-
culos por ano, a Nissan espera
alcançar 5% de participação no
mercado até 2016.

Para este ano, a montadora
planeja aumentar de 20% a 25% o
número de concessionárias em
todo o país. Atualmente, existem
165 pontos de renda da Nissan.

Novo reajuste confirma ritmo de
recuperação nos preços do papel
E m ba l a g e m
Stella Fontes
De São Paulo

Produtores de papéis para
embalagens anunciaram um no-
vo reajuste de 10% no mercado
internacional a partir de abril,
que tende a ser acompanhado
pelos fabricantes instalados no
Brasil. O movimento dá sequên-
cia à recuperação dos preços,
que ganhou força na segunda
metade de 2012 diante do fe-
chamento de fábricas de papel
kraft na Europa, com conse-
quente redução da oferta.

Ontem, a consultoria finlan-
desa Fo e x , que faz levantamen-
tos semanais das cotações de ce-

lulose e papel em diferentes paí-
ses, informou que uma série de
produtores já anunciou alta de
10% ou US$ 50 por tonelada pa-
ra os preços vigentes no merca-
do internacional, com imple-
mentação a partir de 1o de abril.

“A melhora econômica de al-
guns mercados emergentes tem
contribuído para as exportações
de papel para embalagem dos
Estados Unidos, que registram
um bom começo de ano”, infor-
mou a consultoria.

No Brasil, a Klabin é a maior
fabricante de papéis para emba-
lagens. Procurada pelo Va l o r , a
companhia optou por não co-
mentar o assunto. Contudo, a
expectativa na indústria é a de
que a Klabin vá acompanhar o

movimento de suas pares no
mercado externo.

Já no mercado de cartões, cu-
jos reajustes estão sendo imple-
mentados sem grande dificulda-
de, de acordo com uma fonte da
indústria, as principais fornece-
doras locais são Klabin e Suzano
Papel e Celulose. Em meados de
janeiro, a indústria brasileira já
havia anunciado aumento de até
12% para o papel-cartão, tam-
bém usado na confecção de em-
balagens, com aplicação ainda
no primeiro trimestre.

Na contramão, os preços do-
mésticos do papel cuchê, usado
para impressões em gráficas, se-
guem pressionados em razão da
forte da alta das importações,
segundo outra fonte do setor.

Curtas

Reajuste da Cemig
As tarifas de energia elétrica pa-

gas pelos consumidores em Minas
Gerais poderão ter um reajuste
médio de 6,36% a partir de abril.
Esse é um percentual preliminar
calculado pela Aneel no processo
de revisão tarifária da Cemig. Os
aumentos vão limitar a redução
que os consumidores têm desde
janeiro graças à redução de tarifas
elétricas em todo o país impostas
pelo governo federal. A agência
deve bater o martelo sobre o rea-
juste da Cemig no fim do mês,
após a avaliação de sugestões de
consumidores e também de infor-
mações complementares que a
Cemig ainda poderá submeter à
agência. A empresa não quis fazer
comentários sobre o valor apre-
sentado pela Aneel. A agência rea-
lizou ontem, em Belo Horizonte, a
última audiência pública para dis-
cutir a revisão tarifária .

Empresas | I n d ú st r i aBRPropertiesS.A.
(CompanhiaAberta)

CNPJ nº06.977.751/0001-49 -NIRE35300316592
AtadeReuniãodoConselhodeAdministraçãoRealizadaem15deFevereiro de 2013

1. Data, Hora e Local: Em 15/02/13, às 14hs, na sede social da Companhia, na Av.das Nações Unidas, 12.495, Centro Empresarial Berrini,
Torre A - Torre Nações Unidas, 18° andar, escritório 181, na Cidade e Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Presentes a
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.Os Conselheiros participaram da reunião via conferência telefônica,
conforme permitido pelo artigo 11, § 4°, do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente da Reunião: André Santos Esteves;
Secretária: Vanessa Rizzon. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o Relatório Anual da Administração, as contas da Diretoria, as
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativo ao exercício social findo em 31.12.2012, incluindo a proposta
de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2012; e (ii) o orçamento de capital para o exercício em curso, conforme
apresentado pela Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos, e sem
ressalvas, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações:5.1.Após análise, exame e discussão, aprovar o Relatório da Administração,
as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em
31.12.2012, incluindo a proposta de destinação do lucro líquido do exercício; 5.2. Aprovar a proposta de orçamento de capital, conforme
apresentado pela Diretoria da Companhia;5.5.Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, das matérias ora deliberadas, em
Assembleia Geral a ser convocada para esta finalidade.6.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente
ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: André Santos Esteves, Presidente; Vanessa Rizzon: Secretária.
Conselheiros:Claudio Bruni, Rodolpho Amboss, Roberto Ruhman, André Santos Esteves, Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim e
José Flávio Ferreira Ramos.Confere com o original lavrado em livro próprio.São Paulo, 15 de fevereiro de 2013.Vanessa Rizzon - Secretária.
JUCESPnº81.534/13-9em22/02/2013.GiselaSimiemaCeschin -Secretária Geral.

Lupatech S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 - NIRE 43.3.0002853-4

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas Realizada em 05 de Março de 2013
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 05 do mês de março de 2013, às 12 horas, na sede social
da Companhia, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahm
dos Reis, n° 201. 2. Convocação e Presenças: O Edital de Convocação foi publicado nos jornais
Valor Econômico e Diário O�cial do Estado do Rio Grande do Sul, respectivamente, nos dias 18,
19 e 20 de fevereiro de 2013. Tendo em vista a presença de debenturistas representando 91,81%
das debêntures em circulação da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Série
Única, da Espécie com Garantia Flutuante, para Colocação Privada, da Companhia (�Debêntures�
e �Emissão�), conforme se veri�cou das assinaturas da presente ata e, ainda, com a presença da
Planner Trustee DTVM Ltda., na qualidade de agente �duciário da referida Emissão, representada
pelo Sr. Estevam Borali, deu-se início à Assembleia Geral de Debenturistas. 3. Mesa: Presidente:
João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Daniel Cortes Siqueira. 4. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) a prorrogação, até 15 de abril de 2013, do prazo concedido pelos debenturistas na
Assembleia Geral de Debenturistas da Companhia realizada em 30/04/2012 e posteriores, para
pagamento da parcela anual dos juros remuneratórios das Debêntures; (ii) a não exigência, pelos
debenturistas, durante o período de prorrogação do prazo indicado no item (i) acima, dos encargos
�nanceiros estabelecidos na Cláusula V, item 5.6.3 do Instrumento Particular de Escritura das De-
bêntures, conforme celebrado em 26/05/2009 e aditado em 30/12/2009, 30/12/2010 e 05/08/2011
(�Escritura�), única e exclusivamente em relação ao pagamento da parcela anual dos juros remu-
neratórios das Debêntures, originalmente devida em 15/04/2012, sendo certo que voltarão a incidir
sobre a parcela anual em questão os referidos encargos �nanceiros, nos termos estipulados na
Escritura e retroativamente a 15/04/2012, caso a Companhia não efetue o pagamento de tal parce-
la anual dos juros remuneratórios até o término do prazo de 15 de abril de 2013, referido no item
(i) acima; (iii) a remuneração a ser paga aos debenturistas em razão do aumento do prazo de que
trata o item (i) acima, bem como a data de pagamento desta remuneração; e (iv) a não exigência,
pelos debenturistas, do cumprimento pela Companhia, em 31 de dezembro de 2012, da obrigação
especial constante da Cláusula VIII, item 8.1, inciso (t) da Escritura. 5. Deliberações: Tendo em
vista a presença de debenturistas representando 91,81% das Debêntures em circulação, conforme
veri�cado no registro de Presença de Debenturistas, a assembleia foi devidamente instalada. Aber-
tos os trabalhos, foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos, a suspensão da presente
assembleia até o dia 21 de março de 2013, no mesmo local e horário, data em que se dará conti-
nuidade aos trabalhos e à discussão do objeto da ordem do dia, ao que os debenturistas presentes
se declaram cientes e convocados independente de publicação de novo edital de convocação. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Caxias do Sul (RS), 05 de março
de 2013. João Marcos Cavichioli Feiteiro � Presidente. Daniel Cortes Siqueira � Secretário. Agente
Fiduciário - Planner Trustee DTVM Ltda. (p.p. Estevam Borali). Debenturistas presentes: Wells
Fargo Advantage Emerging Markets Equity Fund (p.p. Dr. Anderson Carlos Koch); BNDES Partici-
pações S/A � BNDESPAR (p.p. Dr. Vinicius Machado Silva). Daniel Cortes Siqueira - Secretário.

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 03.758.318/0001-24 - NIRE: 33.3.002.6.520-1

ATA DA 1ª/2013 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2013. 1. Data, hora e local: 28 de
janeiro de 2013, às 13h, na sede social da Investimentos e Participações
em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (“Companhia” ou “INVEPAR”, localizada
na Av. Almirante Barroso nº 52, salas 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro,
RJ. 2. Convocação: Dispensada em vista da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, nos termos do Art. 16, § 2º, do
Estatuto Social da Companhia. 3. Presença: (i) Conselheiros: Srs. Fábio
Hori Yonamine, Carlos Eduardo Paes Barreto Neto, Carlos Eduardo Leal
Neri, Ricardo Carvalho Giambroni, Manuela Cristina Lemos Marçal, Carlos
Fernando Costa, Paulo Cesar Campos e Antônio Braulio de Carvalho
(“Conselho”); e (ii) Convidados: Sr. Gustavo Nunes da Silva Rocha, Sr.
Marcos Bastos Rocha e a Sra. Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello,
também convidada para secretariar a reunião. 4. Mesa: Presidente:
Ricardo Carvalho Giambroni; e Secretária: Sra. Rosalia Maria Tereza Sergi
Agati Camello. 5. Ordem do dia: Deliberar sobre a Contratação de Seguro-
Garantia de Proposta (Bid Bond) para participação em licitação.6.Assuntos
e Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos
dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob
a forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas
dos conselheiros. Examinada a matéria constante da ordem do dia, foram
tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações,
por unanimidade de votos dos presentes: 6.1. Contratação de Seguro-
Garantia de Proposta (Bid Bond) para participação em licitação: O
Conselho aprovou a contratação, pela INVEPAR, de seguro-garantia para
participação em licitação, a ser firmado com a Itaú Seguros S.A., em
valor correspondente à sua participação no consórcio a ser firmado para
a concorrência. 6.2. Autorização à Diretoria: Foi concedida autorização
à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias
à implementação das deliberações ora aprovadas. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente
Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e
aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Mesa: Ricardo
Carvalho Giambroni – Presidente; e Rosalia Maria Tereza Sergi Agati
Camello – Secretária. Conselheiros: Fábio Hori Yonamine, Carlos Eduardo
Paes Barreto Neto, Carlos Eduardo Leal Neri, Ricardo Carvalho Giambroni,
Manuela Cristina Lemos Marçal, Carlos Fernando Costa, Paulo Cesar
Campos e Antônio Braulio de Carvalho. Certifico que a presente é cópia
fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de janeiro
de 2013. Ricardo Carvalho Giambroni - Presidente. Rosalia Maria Tereza
Sergi Agati Camello - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. Nome: Investimentos e Participações em Infra Estrutura
S/A INVEPAR. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 2444079 e
data de 27/02/2013. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2013, Empresas, p. B10.




