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Venda de máquinas da Braskem será voltada à sustentabilidade
A Braskem fará leilão social de equipamentos e reverterá arrecadação para desenvolvimento de uma
central de triagem e reciclagem em Mauá. O projeto faz parte de um montante de ações que a
companhia vem realizando na região de Capuava, local da unidade de insumos básicos da empresa,
conhecida como Unib 3. A central ficará no mesmo bairro da empresa e deverá abrigar 60 catadores. A
expectativa é que o galpão fique pronto até março deste ano. Todo o dinheiro do leilão será destinado
para esta construção, compra de esteira, prensa e picotadeira para o local. O leilão também irá ofertar
máquinas e equipamentos da unidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O período para os lances
ficará aberto até o dia 20 de janeiro, data em que será realizado evento presencial e a apuração dos
vencedores. Os interessados já podem se cadastrar no site do Superbid (www.superbid.net). Ainda
este ano, a empresa vai realizar mais duas edições do leilão social, em benefício de outros projetos
socioambientais. A companhia também inaugurou um Complexo Integrado de Serviços Sociais em
parceria com a prefeitura de Mauá. Trata-se do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e
Centro de Atendimento Social Infantil (Casi) que foram feitos no Macuco, Jardim Zaíra com um
investimento R$ 1,45 milhão. A Braskem também vai investir R$ 4,9 milhões na reforma e
modernização dos laboratórios da Faculdade de Tecnologia de Mauá (Fatec). Informou o Diário de S.
Paulo.

Orbi química cresce 17% em 2011
O ano de 2011 foi bastante positivo para a Orbi Química, empresa de capital 100% nacional baseada
em Leme (SP), que fabrica e comercializa produtos químicos de alta performance desenvolvidos para
os setores automotivo, industrial e da construção civil. A empresa registrou crescimento de 17% no
volume de vendas em relação a 2010, fechando este ano com um faturamento de R$ 61 milhões. Entre
os principais fatores para o crescimento da empresa estão os investimentos significativos na ampliação
da fábrica, novos laboratórios de desenvolvimento e a modernização do parque fabril. “Tivemos
crescimentos significativos em diversas áreas, principalmente no setor de silicone e lubrificantes, que
são nossos principais produtos”, afirma Mário Lapietra, diretor-geral da Orbi Química. “Em 2012,
seguimos com nosso plano de dobrar o tamanho de nossa empresa a cada três anos. Esperamos um

crescimento de 27% no faturamento”, completa”. O carro-chefe da empresa, o White Lub Super,
expandiu seu domínio de mercado e atingiu a marca de 600 mil unidades vendidas por mês. Segundo
o executivo, o preço altamente competitivo é um diferencial decisivo para este cenário tão positivo.
“Acreditamos no aumento da demanda devido a fatores como busca do mercado por produtos
ecologicamente corretos, custo-benefício e logística de distribuição”, afirma Lapietra. Em 2012, a Orbi
Química prevê investimentos na estruturação de uma fábrica de silicone com o objetivo de triplicar a
capacidade de envasamento de sua linha de produtos deste segmento, cujo carro-chefe é o Orbived
selante para motor - 50g e Orbived acético - 50g e 280g, que já ultrapassam as 850 mil unidades
vendidas mensalmente. Tal índice é superior a 1 milhão de unidades se forem considerados os demais
produtos da linha silicone, tais como Orbived neutro, orbived construção, orbi espelhos e selante
neutro para motor. Informou a Agência Investimentos e Notícias.

Medidas do governo devem impulsionar setor a crescer 6%
O mercado de materiais de construção (setor que leva diferentes tipos de plásticos) deve ficar ainda
mais aquecido com a medida do governo lançada neste mês, que libera um financiamento para a
compra de material de construção no valor de R$ 300 milhões do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), cifra que pode ser estendida para R$ 1 bilhão. Segundo a economista da Tendências,
Amaryllis Romano, com o novo plano, o crescimento do setor pode chegar a 6% em 2012, ante os 5%
projetados pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) no início do
ano. Segundo as regras do pacote, o financiamento poderá ser de até R$ 20 mil por tomador, que
precisa ser o proprietário do imóvel a ser reformado (que não pode ultrapassar o valor de R$ 500 mil),
ter conta no FGTS e vínculo empregatício ativo. Não há limite de renda para o pedido do
financiamento. O prazo de amortização é de 120 meses e os juros giram em torno de 12% ao ano.
60% das vendas da indústria são direcionadas para o varejo, cuja maioria dos clientes vem das classes
C e D. A indústria de materiais de construção fatura cerca de R$ 110 bilhões por ano, cifra que pode
ser ainda maior. Informou o DCI.

Export Plastic define mercados prioritários para o biênio 2012/2014
O Programa Export Plastic e a Apex-Brasil realizaram um encontro com as associadas ao Programa,
com o objetivo de eleger os mercados prioritários de exportação para o biênio 2012/2014. Divididas
em quatro grupos por mercado de aplicação (Insumos Industriais, Alimentos e Bebidas, Agrobusiness e
Varejo), as empresas apontaram quais os países de interesse e sua ordem de importância para as
vendas externas. O objetivo deste encontro, capitaneado pela equipe de Inteligência da Apex-Brasil, foi
estudar as formas de atuação nesses países, por meio de informações essenciais como ambiente de
negócios, potencial de produtos, barreiras não-tarifárias, valor e variações de exportações e
importações. Dez países foram eleitos mercados prioritários: Africa do Sul, Argentina, Canadá,
Colômbia, Espanha, EUA, México, Panamá, Peru e Rússia. Segundo o gerente executivo do Export
Plastic, Marco Wydra, o programa vai convocar as empresas a participarem da elaboração de um
planejamento estratégico para o incremento das exportações dos associados. “Rússia e Canadá, por
exemplo, são desconhecidos para o Programa e a nossa expectativa é grande”, diz o executivo.
Segundo ele “há potencial para as empresas brasileiras transformadoras de plásticos atuarem, só nos
resta prospectar e entender a mecânica de cada país”. Nos EUA e na Colômbia, o Programa já realiza
trabalhos focados em feiras, como a Home & Housewares, em Chicago, e Andina-Pack, em Bogotá,
pesquisas de mercado e outras ações e dará continuidade à difusão da imagem e marca das
associadas. Na Argentina, no Peru e no México, o posicionamento será de busca do aumento no

volume de exportações, com orientação para o incremento do valor agregado e consolidação de
negócios e parcerias. Já Espanha, África do Sul e Panamá são países-alvo para o desenvolvimento de
negócios e a abertura de mercados. “Precisamos identificar as melhores possibilidades para os
transformadores de plásticos. As ações do Export Plastic nestas localidades devem girar em torno dos
Projetos Comprador e Vendedor”, exemplifica Wydra. Informou o Blog do Plástico.

Emprego industrial cai 0,1% em novembro, mostra IBGE
O emprego industrial caiu 0,1% em novembro, na comparação com outubro, na série livre de
influências sazonais. Em outubro, o indicador recuou 0,4%, segundo apontou nesta sexta-feira o IBGE.
Em relação a novembro de 2010, o emprego no setor industrial caiu 0,5%, no recuo mais acentuado
nesse tipo de comparação desde a baixa de 0,9% de janeiro de 2010. Com isso, o índice acumulado no
período janeiro-novembro avançou 1,1%. Em 12 meses, o índice que calcula o nível do emprego
industrial aponta alta acumulada de 1,3% em novembro, na comparação com os 12 meses
imediatamente anteriores. Ainda na série com ajuste sazonal, o índice de média móvel trimestral
recuou de 0,3% em novembro frente ao patamar do mês anterior, quando havia caído 0,1% na
comparação com setembro. Informou o Valor Econômico.

Indústria de média-alta tecnologia puxa déficit
Historicamente deficitários na balança comercial, os segmentos que dependem mais da importação de
tecnologia desenvolvida no exterior passaram a contribuir menos para a deterioração do saldo total de
exportações e importações da indústria brasileira de transformação. Com saldo negativo de US$ 29,98
bilhões em 2011, os setores de alta tecnologia registraram alta de 14,6% no déficit comercial, na
comparação com o ano anterior. Quem mais contribuiu para o saldo negativo foi o segmento de médiaalta tecnologia, cujo déficit cresceu 33,4% no mesmo período, atingindo US$ 52,36 bilhões em 2011.
O déficit total da indústria de transformação em 2011 foi de US$ 48,74 bilhões. Os cálculos da balança
industrial de acordo com a intensidade tecnológica são do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi). Para Julio Gomes de Almeida, economista do Iedi, os dados revelam que a origem do
crescimento do déficit comercial da indústria não está mais concentrada na produção de alta
tecnologia, na qual se destacam os segmentos de aeronáutica, informática, TV, comunicação e os
farmacêuticos. A maior deterioração da balança da indústria em 2011 foi provocada principalmente por
setores de média-alta tecnologia - automóveis, produtos químicos, bens de capital mecânicos e
elétricos -, além de segmentos tradicionais de baixa tecnologia, como têxtil, vestuário e calçados.
Informou o Valor Econômico.

Tetra Pak amplia uso da tampa "verde" no Brasil
Maior fornecedora mundial de embalagens do tipo longa vida, a Tetra Pak ampliou a oferta de tampas
"verdes" e, a partir de agora, todos os itens de rosca fabricados no país utilizarão como matéria-prima
o polietileno produzido a partir do etanol. A iniciativa está alinhada à estratégia da companhia de

oferecer embalagens 100% renováveis - hoje, esse índice no Brasil supera 80%. A Tetra Pak firmou
uma parceria com a Braskem em novembro de 2009, com vistas ao fornecimento de polietileno de alta
densidade (PEAD) produzido a partir do etanol de cana-de-açúcar - o volume acordado para 2011 era
de 5 mil toneladas e deve crescer conforme as encomendas por embalagens com tampas de rosca. No
ano passado, a Nestlé passou a usar a tampa verde, que é produzida por um terceiro fabricante, em
embalagens para os leites UHT Ninho, Ninho Levinho, Ninho Baixa Lactose e Molico. Agora, a Tetra Pak
só trabalhará com a matéria-prima renovável nesse tipo de tecnologia. No ano passado, a vendas da
Tetra Pak no país - além das fábricas no Paraná e em São Paulo, a companhia tem uma operação na
Argentina - alcançaram 12 bilhões de embalagens, um recorde e o equivalente a quase 60 unidades
por habitante. Ante 2010, o crescimento ficou em 10%. Para este ano, a expectativa é a de
crescimento razoável, de acordo com o cenário econômico. Informou o Valor Econômico.

Mercado vê inflação e PIB mais baixos em 2012
Instituições financeiras consultadas pelo BC reduziram novamente a estimativa para os índices de
inflação em 2012, e voltaram a cortar a previsão do Produto Interno Bruto (PIB). Os agentes de
mercado consultados diminuíram a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) neste ano, para 5,30%, frente a 5,31% na semana anterior, conforme o relatório Focus
divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (16/1). Trata-se da sétima semana consecutiva
de recuo nas projeções. Para 2013, o prognóstico ficou em 5%. Quanto ao Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) em 2012, a previsão foi reduzida para 4,99%, apenas 0,01 ponto
percentual de diferença. Já para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), as estimativas foram
cortadas para 5,01%, ante 5,07% na semana anterior. As instituições consultadas pelo BC reduziram a
expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012, para 3,27%, ante prognóstico de
3,30% na semana anterior. Há quatro semanas, a previsão era de expansão de 3,40%. Para 2013, o
mercado estima avanço de 4,20%. De acordo com o boletim Focus, a projeção para a taxa de câmbio
foi elevada para R$ 1,78 ao fim deste ano, em relação a taxa de R$ 1,77 revelada na última semana.
Os economistas consultados deixaram inalterada pela quinta semana seguida a projeção para a taxa
básica de juros (Selic) ao final do ano. A estimativa é de que a Selic atinja 9,5% ao ano. E no próximo
ano, é esperado 10,25%. Informou o Brasil Econômico.

Brasil prepara reação às novas barreiras adotadas pela Argentina
O governo brasileiro prepara uma resposta "dura" à Argentina, caso o governo do país prejudique
exportações brasileiras com a recém-divulgada resolução da Administração Federal de Ingressos
Públicos, que obriga os importadores naquele país a apresentarem declaração formal antecipada com a
programação de compras de bens de consumo no exterior. A medida, segundo nota do Ministério do
Desenvolvimento, foi recebida com "preocupação". Uma autoridade próxima à presidente Dilma
Rousseff disse que o governo não está disposto a tolerar, como no ano passado, barreiras
injustificadas aos produtos brasileiros. Segundo o auxiliar de Dilma, o período eleitoral argentino,
durante 2011, fez com que Dilma, para evitar "politização" do tema, determinasse flexibilidade no trato
com o governo vizinho. A Argentina tem atrasado - às vezes por mais de 60 dias - a liberação de

licenças de importação para bens de consumo como automóveis, partes e peças, máquinas agrícolas,
calçados e alimentos. Com o novo mandato de Cristina Kirchner, havia expectativa (frustrada) em
Brasília, de que a Argentina afrouxaria os controles. Os sinais emitidos de Buenos Aires foram, ao
contrário, de endurecimento no controle da importação. Informou o Valor Econômico.

Basf investe US $ 1 bilhão na China
Uma das maiores empresas de produtos químicos do mundo, a Basf anunciou em 10 de janeiro o início
das obras em novos projetos na China, com um valor total de cerca de US $ 1 bilhão. Em colaboração
com o seu parceiro chinês Sinopec, a Basf confirmou que deverá começar a trabalhar na construção de
uma planta de polímeros em meados de 2012, bem como mais três principais fábricas de produtos
químicos. A empresa também disse que havia completado a construção de uma planta petroquímica
enorme na cidade de Nanjing, no leste da China, por um valor total de US $ 1,4 bilhão. Martin
Brudermueller, vice-presidente do conselho Basf, disse que o objetivo é que o local "leve produtos
químicos vitais e soluções para a China que vai apoiar diretamente as indústrias locais enquanto se
esforçam para atender às necessidades de uma população em rápido desenvolvimento". A Basf foi uma
das primeiras grandes empresas químicas a investir pesado na China, aproveitando os custos
trabalhistas mais baixos. Informaram as agências internacionais.

Repsol anuncia venda de 5% do capital por 1,364 bilhão de euros
O grupo Repsol anunciou a venda de 5% de seu capital a investidores, por 1,364 bilhão de euros,
poucas semanas depois de ter comprado metade da participação da acionista Sacyr, na empresa. A
operação foi concluída com um preço de 22,35 euros por ação, segundo o grupo, o que representa
uma queda de 5,1% na comparação com a cotação da ação da Repsol na terça-feira (23,54 euros).
Pouco depois do anúncio, a ação da Repsol na Bolsa de Madri operava em queda de 4%. Informaram
as agências internacionais.

Petróleo cai
Os contratos futuros do petróleo estão baixa em Nova York e em Londres acompanhando o mau humor
global provocado pela ameaça de países da Europa terem o rating rebaixado. Os agentes consideram
ainda os protestos na Nigéria e a tensão entre Ocidente e Irã. Há pouco, em Nova York, o WTI com
entrega em fevereiro tinha queda de US$ 1,10, a US$ 98,00. O vencimento de março marcava US$
98,28, queda de US$ 1.05. Em Londres, o Brent para fevereiro caia US$ 1,28, a US$ 109,98. O
contrato de março estava a US$ 109,97, recuo de US$ 1,08. Informaram as agências internacionais.

Química para Operadores de Estação de Tratamento
O objetivo deste curso, destinado a operadores de estações de tratamento, é complementar o
aprimoramento teórico e prático do profissional. Será realizado no dia 27 de janeiro no Sindicato Dos
Químicos de São Paulo. Informações no telefone (11) 3731-8703 ou no site www.novaambi.com.br.

Gift Fair 2012
O que um logista, comprador, designer de interiores ou arquitetos decoradores, buscam numa feira é,
algo surpreendente, materias inovadores com tecnologia. Essa é a intenção do evento, "deixar a
imaginação livre", inspirados por novos materiais, tecnologias, acabamentos e fornecedores. A Gift Fair
- Feira de Acessórios para Decoração – será realizada de 27 de fevereiro a 01 de março de 2012 no
Expo
Center
Norte,
em
São
Paulo.
Informações
no
http://www.laco.com.br/site/Gift_Fair/index_home.html

Brasilpack projeta 20% de crescimento
Com projeções de crescimento de 2% na produção para 2012, segundo dados da Abiplast, as
empresas se preparam para lançar novos produtos na terceira semana internacional de máquina e
equipamentos para embalagem e impressão. A semana representa três eventos já consolidados na
indústria de embalagens: a Brasilpack, a Expografica e a Flexo Latino América. Realizados
simultaneamente, de 12 a 16 de março de 2012, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, as feiras
criam um ambiente único, que atendem a indústria convertedora de embalagem, a indústria gráfica,
chegando até o produto final. Os números do setor justificam as expectativas para a Semana
Internacional de Máquinas e Equipamentos para Embalagem e Impressão de 2012. De acordo com a
Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), as exportações de produtos gráficos totalizaram
US$ 175,50 milhões nos primeiros oito meses de 2011. E foi justamente o setor de embalagens que
mais contribui para esse faturamento, sendo responsável por 35,7% do total exportado de produtos
gráficos. Entre as inovações que estão sendo preparadas para receber os cerca de 30 mil visitantes da
feira destacam-se as embalagens de produtos eletrônicos com impressão flexográfica em até cinco
cores com verniz; as embalagens-display, que vão direto da linha de produção para a gôndola,
denominadas "shelf ready package"; as embalagens tipo bag-in-box para bebidas; e os displays para
divulgação e promoção de novos produtos no ponto de venda. Entre as expositoras já confirmadas as

indústrias Altec, BST Latina, Ciola, Corona, H.G.R , Laserflex, Maqplas, Mainard, Máquinas Santoro,
Mega Steel, Polimaquinas, Prestmac, Trata, Tudela, Vemax, Wortex, Esna, New Sino, Roland, Srpack,
Ribran,
Golden
Fix,
Comexi
e
Vivacor.Informou
a
Agencia
IN.
Informações
no
http://www.reedalcantara.com.br.
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