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Braskem bate recorde de produção nacional de polipropileno
A Braskem (BRKM5) atingiu recorde histórico de produção de polipropileno em suas fábricas brasileiras
no mês de março, de acordo com comunicado divulgado, ontem. Juntas, as unidades da companhia
produziram 150.621 toneladas de polipropileno, no mês passado. O recorde anterior, registrado em
outubro de 2010, era de 150.270 toneladas. A Braskem possui unidades industriais para a produção do
polipropileno em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Segunda resina mais utilizada
em todo o mundo, o polipropileno é empregado em inúmeras aplicações, desde embalagens de
produtos comestíveis a peças automotivas. A fábrica de Paulínia (SP) produziu 32.704 toneladas de
polipropileno em março, também recorde na unidade, que completa quatro anos neste mês. A unidade
tem capacidade nominal total de produção de 300 mil toneladas por ano. Conforme nota, a marca
atingida em março já projeta uma capacidade de produção anual acima da prevista no projeto.
Informou a Agência Estado.

Dow aposta na área de poliuretanos
A Dow anunciou o seu pacote de redução de custos que inclui a redução de atividades de uma planta e
o fechamento de outras quatro. As plantas de Styrofoam, em Estarreja, Portugal, em Balatanfuzfo,
Hungria, serão desativadas bem como uma planta de PS em Illinois, USA. Além disso, a planta de
Styrofoam em Terneuzen, na Holanda, terá suas atividades suspensas. No Brasil, o efeito do plano
será o fechamento da produção de diisocianato de tolueno em Camaçari. As medidas foram justificadas
pela Dow, como um reflexo ao enfraquecimento contínuo da economia europeia e faz parte de um
amplo plano de reorganização e reestruturação da empresa. O plano está alinhado com o compromisso
de gerenciar e adaptar o portfólio da empresa a uma economia muito variável e volátil. Também está
alinhada com a política de investimentos para o crescimento rápido e com negócios de alta tecnologia.
Além disso, a Dow está apostando na área de poliuretanos e resina epóxi e investirá parte de seus
ativos no setor. Além dos US$ 500 mi já economizados em 2011, a Dow tem, com esse novo plano, o
objetivo de economizar US$ 250mi em 2012. A aplicação dessas medidas devem ser tomadas dentro
de 12 meses e implicarão a perda de 900 empregos aproximadamente. A empresa ainda ressalta a
habilidade em se tomar providências importantes rapidamente, pois acredita que dessa forma as

decisões passam a ser estratégicas, mantendo um fluxo de caixa constante e que ofereça US$ 10
bilhões em EBITDA, em curto prazo. Informou a Maxiquim.

Lucro da DuPont sobe 4% no 1º trimestre
O lucro da empresa norte-americana DuPont subiu 4% no primeiro trimestre, para US$ 1,49 bilhão, ou
US$ 1,57 por ação, de um lucro de US$ 1,43 bilhão, ou US$ 1,52 por ação, no mesmo período do ano
passado. Os resultados foram conduzidos pelo aumento dos preços nos últimos trimestres, que
compensou os custos das matérias-primas, uma alta das vendas de produtores agrícolas, bem como o
forte crescimento em mercados em desenvolvimento. Excluindo itens extraordinários, o lucro foi de
US$ 1,61 por ação no primeiro trimestre. As vendas líquidas subiram 12%, para US$ 11,23 bilhões,
enquanto o volume caiu 2%, o que foi compensando pelos preços que subiram 8%. As vendas da
companhia em mercados emergentes subiram 15% no primeiro trimestre. Analistas ouvidos pela
Thomson Reuters tinham previsto um lucro de US$ 1,55 por ação e receita de US$ 11,23 bilhões.
Informou o Valor Online.

Piso vinílico removível
Desencaixar de forma simples e prática e empacotar para a mudança agora é possível. A tecnologia do
Aquaclic® do novo piso vinílico da Formica® permite a remoção do revestimento. Trata-se de um
sistema de encaixe rápido que pode ser retirado e reinstalado. Serve na hora da reforma da casa ou
mesmo na mudança. A colocação é muito prática, limpa e silenciosa, podendo ser realizada pelo
próprio consumidor, visto que não requer nenhum tipo de cola, acessórios extras ou ferramentas
especiais. E o melhor, o Aquaclic® pode ser colocado sobre pisos já existentes, desde que estejam
devidamente nivelados, sem imperfeições, mofo ou infiltrações. Outra característica desse piso é ser
totalmente resistente à água. Por isso, ele pode ser aplicado em qualquer ambiente, inclusive aqueles
expostos à umidade. Composto por polímeros vinílicos, sua superfície é recoberta por uma resina à
base de sílica, capaz de suportar umidade, sem dilatar ou deformar. Informou a redação do Leia!

Cipatex busca expansão dos negócios fora do Brasil
Diante da estagnação do mercado interno, da concorrência dos importados, além das limitações no
comércio com a Argentina, William Marcelo Nicolau enfrenta grandes desafios ao assumir a presidência
da Cipatex. Entre as maiores fabricantes de laminados sintéticos (couro sintético) do país, a empresa
tem perdido receita e agora busca melhor posicionamento internacional para ganhar escala de vendas
e compensar as menores margens. Com receita de R$ 530 milhões em 2011, a empresa tem 15%
desses resultados decorrentes das exportações para 18 países. Agora, realiza esforço para que essa
parcela avance e acaba de abrir seu primeiro escritório em Miami (EUA). Utilizando a estrutura de
apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), a companhia visa
prospectar clientes americanos, principalmente nos setores náutico e de móveis, que utilizam muito os
materiais sintéticos de revestimento. O plano é que, em três anos, as vendas aos EUA representem
10% do total de suas exportações. Em 2011, metade de suas exportações foi para a Argentina, onde a
empresa tem um centro de distribuição e um escritório. Com as novas barreiras impostas às
importações promovidas pelo governo argentino, a Cipatex já perdeu 20% de suas exportações totais.
Outros desafios experimentados pelo mercado envolvem a estagnação do setor calçadista no Brasil.
Hoje, cerca de 30% do faturamento da Cipatex vem desse setor, enquanto outros 30% resultam da

área de móveis. Com esse cenário, a companhia hoje apresenta margem Ebtida (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização) pequena, de 12%, e prevê faturamento de R$ 570 milhões em
2012. Para ganhar espaço, a Cipatex está investindo no aumento da capacidade de produção e
eficiência. Foram R$ 50 milhões desde 2010, o que fez com que a capacidade produtiva passasse de
50 milhões para 85 milhões de metros lineares de laminados sintéticos. A companhia tem três
unidades produtivas: duas em São Paulo e uma na Paraíba. Além disso, o grupo tem uma joint venture
com a empresa química DuPont - a DuPont Cipatex - que produz não tecidos, usados em descartáveis
higiênicos e hospitalares. Em Mogi das Cruzes está ainda a Petrom, fabricante de anidrido ftálico, uma
sociedade com um grupo italiano no qual a Cipatex detém 61%. Informou o Valor Econômico.

Setor de higiene pessoal e perfumaria cresce 18,9%
O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos cresceu 18,9% no País em 2011, com
faturamento de R$ 43 bilhões, na comparação com 2010, segundo estudo do instituto Euromonitor
divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(Abihpec). O Brasil se manteve como o terceiro maior mercado do setor, atrás dos Estados Unidos (1º)
e do Japão (2º), e à frente da China. A participação global do Brasil no segmento é de 10,1%. O
presidente da Abihpec, João Carlos Basilio, ressaltou que o setor vem crescendo nos últimos dez anos
a taxas maiores do que a indústria brasileira em geral. "Crescemos quatro vezes mais do que a
indústria", disse Basilio, durante a apresentação do estudo. A pesquisa prevê ainda que, até 2015, o
setor registre um crescimento médio de 6,6% ao ano. "Esse estudo nos dá sinais claros de que vamos
continuar crescendo; vamos dobrar o mercado nos próximos cinco anos", avaliou o dirigente. Outro
destaque do estudo é que 70% do crescimento do faturamento do setor de higiene pessoal, perfumaria
e cosméticos deverão vir da América Latina e da China até 2016. Informou a Agência Estado.

Venda de materiais de construção cresce 3,3% no primeiro trimestre
As vendas de materiais de construção no primeiro trimestre de 2012 aumentaram 3,3% sobre os
primeiros três meses de 2011, aponta o índice deflacionado da Associação Brasileira da Indústria de
Materiais de Construção (Abramat). No mês de março, o faturamento total deflacionado foi 7% maior
em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo a Abramat, o crescimento no trimestre continua
abaixo das expectativas. A entidade espera aumentar neste ano em 5% o faturamento da indústria de
materiais em relação a 2011. No período de abril de 2011 a março de 2012 o crescimento foi de 3,2%
na comparação com os 12 meses anteriores (abril/10 a março/11). Em comunicado à imprensa, a
associação cobra a desoneração do setor e a defesa comercial contra importados. "A Abramat
continuará desenvolvendo ações junto aos governos federal, estaduais e legislativo no sentido de
buscar desonerações de impostos e de encargos trabalhistas. Além disso, buscamos medidas de defesa
comercial para obter maior isonomia competitiva de nossos produtos no mercado nacional e
impulsionar as exportações", disse o presidente da Abramat, Walter Cover, por meio de nota. Informou
o Brasil Econômico.

Prévia da confiança da indústria sobe 0,2%
A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) em abril avançou 0,2% ante o índice apurado no fim
de março, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O indicador teve sua quinta alta consecutiva,
passando de 103,0 para 103,2 pontos, mas permanece abaixo da média dos últimos cinco anos (106,3

pontos). Nos três últimos meses, a alta acumulada ficou em apenas 0,9%. De acordo com a FGV, o
ligeiro aumento do ICI foi influenciado pela melhora das avaliações em relação ao momento presente.
Na prévia de abril, o Índice da Situação Atual (ISA) cresceu 0,9%, para 104,7 pontos, o maior desde
julho de 2011 (107,4). Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,5%, para 101,8 pontos, após atingir
no mês anterior o seu patamar mais elevado (102,3) desde julho de 2011 (102,6). (Mariana Durão). O
Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) se manteve estável em 83,8% na prévia de abril, na
série com ajuste sazonal, apontou a leitura preliminar. O porcentual é idêntico ao da média dos últimos
cinco anos e igual ao registrado em março. Para a prévia dos resultados da Sondagem da Indústria,
foram consultadas 804 empresas entre os dias 2 e 18 de abril. O resultado final da pesquisa de abril
será divulgado no próximo dia 26. Informou o portal Exame.com.

Nova estrutura da área de RI
Guilherme A. Mélega, responsável pela área de Controladoria Corporativa da Braskem desde abril de
2008, também passa a liderar a equipe de relações com investidores, respondendo diretamente à VicePresidente Financeira e DRI, Marcela Drehmer. Guilherme é formado em Economia pela FAAP/SP e
possui MBA pela Universidade de Rochester nos EUA. Informou o Investimentos e Notícias.

Franca libera o uso de sacolinhas plásticas
A Câmara Municipal de Franca (SP) promulgou, na última terça-feira (17 de abril), uma lei que obriga
os estabelecimentos comerciais da cidade a distribuírem sacolinhas plásticas aos consumidores. O
presidente do parlamento, Valter Gomes (PSB), aprovou a medida após o prefeito Sidnei Franco da
Rocha (PSDB) ter devolvido o projeto sem sanção à Casa. A lei, que passou a valer na quarta-feira
(18), preserva o direito dos consumidores e dá respaldo aos varejistas que quiserem continuar a
distribuição de sacolinhas. A medida vale para supermercados, padarias e outros estabelecimentos
varejistas. Ela dita que as lojas disponham de empacotadores nos caixas e colem cartazes alertando
sobre a importância da preservação ambiental, incentivando o consumo responsável. Informou a
redação do Leia!

Mercado aumenta estimativa para PIB de 2012
A expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012, para 3,21%, ante 3,20% na
pesquisa anterior, de acordo com o relatório Focus divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segundafeira (23/4). Para 2013, a perspectiva foi rebaixada para uma expansão de 4,25%, contra 4,30%,
anteriormente. As instituições consultadas pelo Banco central (BC) mantiveram a estimativa para o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano, situando-o em 5,08%. Para 2013, o
prognóstico também foi mantido em 5,50%. Quanto ao Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) em 2012, a previsão subiu de 4,89% para 5,05%. Para o próximo ano, a projeção
segue apontando para 4,90%. Já para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), as estimativas
avançaram para 4,91%, ante 4,84% nas projeções anteriores. Em 2013, a inflação deve chegar

4,95%, aponta a projeção das instituições. Segundo o boletim Focus, a projeção para a taxa de câmbio
foi mantida em R$ 1,80 ao fim deste ano. Para 2013, a projeção para o câmbio permaneceu estável
pela quinta semana consecutiva em R$ 1,80. Os economistas consultados deixaram inalterada a
projeção para a taxa básica de juros (Selic) ao final do ano. A estimativa é de que a Selic encerre 2012
a 9% ao ano. E no próximo ano, o prognóstico foi mantido em 10%. Informou o Brasil Econômico.

Dilma defende redução de juros a níveis internacionais
A presidente Dilma Rousseff disse na sexta-feira (20) que o Brasil tem que buscar um patamar de
juros semelhante aos que vigoram internacionalmente e que fica difícil o país justificar spreads
bancários (diferença entre os juros pagos na captação de recursos e os juros cobrados nas operações
de empréstimo) tão elevados. Dilma afirmou que o processo de amadurecimento do país vai permitir
que os juros caminhem para patamares "mais condizentes com nossa realidade". "Estamos
caminhando para taxas maiores de crescimento, então, os juros também vão refletir cada vez mais
essa realidade de maturação. Eu já disse que não entendo os fundamentos técnicos de certo nível de
spread", disse a jornalistas, depois de participar de cerimônia no Palácio Itamaraty. Ao ser perguntada
se a redução de juros promovida por bancos públicos e privados, nos últimos dias, foi suficiente, a
presidente respondeu que acredita que esse "será um processo de amadurecimento do país, que vai
nos encaminhar progressivamente para termos juros mais condizentes com nossa realidade porque
não somos um país qualquer." "Somos um país reconhecidamente em uma situação econômica de
estabilidade." Dilma também foi questionada se o governo mudará a remuneração da poupança. Ela
limitou-se a dizer que essas discussões são da alçada do ministro da Fazenda e do Banco Central.
Informou o Brasil Econômico.

Argentina quer Petrobras como parceira da YPF
O Ministro do Planejamento argentino, Julio De Vido, interventor da petrolífera YPF, que foi estatizada
pelo governo, quer uma ampla parceria com a empresa brasileira Petrobrás em projetos na região da
América Latina. O representante argentino esteve reunido na sexta-feira (20) com o Ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão, e a presidente da Petrobrás, Maria das Graças Foster. "O grande desafio é de
fazer negócios juntos. Esta visita não poderia ter mais significado do que o de que as empresas
tenham o desafio de avançar em negócios conjuntos e em sinergia não apenas nos nossos projetos,
mas também na região", disse De Vido. Além da parceria, De Vido também pediu mais investimentos
da petrolífera brasileira na Argentina. Segundo De Vido, nos últimos anos a participação da brasileira
mercado argentino caiu de 12% para 8% e que, esta redução não apenas deve ser recuperada como
ampliada para 15%. O período para que este crescimento ocorra não foi especificado. Pelo lado
brasileiro, Lobão reafirmou os laços de parceria com a Argentina e confirmou que é de interesse da
Petrobras reforçar investimentos no país. Segundo ele, no ano passado, a companhia investiu US$ 500
milhões no país, e a perspectiva é repetir o volume de investimentos este ano. Os recursos serão
aplicados para aumentar a capacidade de produção de petróleo. Lobão descartou dificuldades em
cumprir com mais investimentos no país por conta das demandas que a empresa brasileira tem para
viabilizar a exploração de petróleo na camada pré-sal. Ele diz que há recursos suficientes para cumprir
as agendas, ressaltando a recente capitalização da Petrobras para os investimentos na camada pré-sal,
que somam US$ 224 bilhões. O Ministro argentino afirmou que a ampliação dos investimentos da
Petrobrás no país podem se dar pela compra de ações em empresas que a brasileira trabalha como
sócia no país, mas ressaltou que essa decisão caberá a Petrobrás. Entre as opções da brasileira está o
aumento da participação na refinaria Del Norte (Refinor), na qual é sócia minoritária. A Petrobras

também divide participação com a Repsol YPF em outra empresa argentina a petroquímica Mega, que
produz derivados de gás natural. Informou o Brasil Econômico.

Economia da Espanha teve contração de 0,4% no 1º trimestre
O Banco Central da Espanha informou em seu relatório mensal que a economia do país teve contração
de 0,4% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o quarto trimestre do ano passado, em
uma evidência de que o governo enfrentará dificuldades para atingir as ambiciosas metas de
austeridade. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a economia espanhola teve
contração de 0,5%, a primeira leitura negativa depois de sete trimestres consecutivos de crescimento
modesto. Isso significa o fim oficial de uma recuperação pequena registrada entre o final de 2010 e o
final de 2011, que se seguiu a um forte declínio em 2008 em razão do estouro da bolha imobiliária. No
quarto trimestre do ano passado o Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha caiu 0,3% em relação ao
terceiro trimestre, mas cresceu 0,3% em termos anuais. Em seu relatório mensal, o banco central
também afirmou que a economia espanhola - que é a quarta maior da zona do euro - enfrentará uma
série de trimestres de incertezas e riscos negativos relacionados com a crise de dívida da zona do euro.
No começo deste ano, a instituição previa uma contração de 1,5% em 2012, mas economistas do setor
privado alertam que uma crise mais profunda é possível à medida que o governo implementar medidas
rígidas de austeridade que limitarão o crescimento do país. Hoje a agência de estatísticas da União
Europeia, a Eurostat, confirmou a estimativa de Madri para o déficit orçamentário em 2011, de 91,3
bilhões de euros, ou 8,5% do PIB, acabando com dúvidas levantadas por autoridades da UE e
reduzindo a tensão entre o governo espanhol e a Comissão Europeia. O vice-presidente da Comissão,
Joaquin Almunia, disse hoje que está muito preocupado com a economia da Espanha, mas também
está confiante de que as medidas tomadas pelo governo, que incluem reformas trabalhistas e
financeiras, serão suficientes para resolver a situação. Informaram as agências internacionais.

Eleição na França vai a segundo turno com Sarkozy e Hollande
O candidato do partido socialista francês François Hollande afirmou neste domingo ser o candidato "dos
que querem virar a página", após a divulgação das primeiras parciais das eleições na França. De
acordo com resultados oficiais ainda não definitivos, Hollande obteve 28,63% dos votos contra 27,08%
de Sarkozy. O segundo turno ocorrerá no dia 6 de maio. Da extrema-direita, a candidata Marine Le Pen
ficou em terceiro com 18,01% dos votos. Em quarto lugar, aparece Jean-Luc Melechon, com 11%,
seguido do centrista François Bayrou que alcançou 9,1% da preferência do eleitorado. A participação
das urnas foi considerada alta, chegando a 80,3% dos eleitores às 19h locais (14h de Brasília), de
acordo com o jornal francês Le Monde. Na última eleição presidencial, cinco anos atrás, houve recorde
de participação, com 84% dos eleitores nas urnas. Algumas pesquisas divulgadas no domingo já
indicavam um cenário positivo para Hollande no segundo turno eleitoral. A estimativa é que o
socialista vença a votação de 6 de maio com uma vantagem de mais de 10 pontos percentuais. Se
eleito, Hollande será o primeiro presidente esquerdista da França desde François Mitterrand, que
cumpriu dois mandatos entre 1981 e 1995. Sarkozy seria então o primeiro presidente a não vencer um
segundo mandato desde Valery Giscard d'Estaing, em 1981. Salários, pensões, impostos e desemprego
são apontados como as principais preocupações dos eleitores franceses na atual votação. Informou o
Último Segundo.

Petróleo em alta
Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nos mercados internacionais, com ajuda da
recuperação de ações e a fraqueza do dólar, depois que uma rodada de indicadores econômicos
positivos na Europa reacendeu alguma esperança de fortalecimento na demanda por energia. Na New
York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos de petróleo WTI para maio - que venceram hoje subiram US$ 0,78 (0,76%) e fecharam a US$ 103,05 por barril. Os contratos de petróleo WTI para
junho, subiram US$ 1,16 (1,13%) e fecharam a US$ 103,88 por barril. Na ICE Futures, os contratos de
petróleo Brent para junho subiram US$ 0,76 (0,64%) e fecharam a US$ 118,76 por barril. Informaram
as agências internacionais.

São Paulo recebe a primeira feira exclusiva de embalagens
Entre os dias 24 e 27 de abril, o Centro de Exposições Imigrantes, na cidade de São Paulo, recebe a
primeira edição da Expo Embala – A feira de embalagem do Brasil, a única do Brasil voltada totalmente
para fornecedores e consumidores de embalagem de todos os setores da economia. A Expo Embala é o
resultado da joint-venture criada entre Clarion Events, multinacional inglesa organizadora de grandes
eventos corporativos e Greenfield, que está entre as principais marcas de feiras regionais do Brasil.
Para mais informações sobre a feira, acesse: http://www.expoembala.com.br.

Pack Summit - Strategic Conference
A Pack Summit - Strategic Conference ocorrerá de 24 a 27 de abril de 2012 no Centro de Exposições
Imigrantes e reunirá importantes players da cadeia de embalagem, bem como usuários de embalagem
dos diversos segmentos para debater "A Embalagem como fator competitivo nos negócios".
Estruturada em quatro módulos, a conferência abordará temas de extrema importância para o setor e
ocorre simultaneamente à Expo Embala - A Feira de Embalagem do Brasil. Informações:
www.packsummit.com.br.

2a Conferência Latino-Americana de Petroquímica e Plásticos
A MaxiQuim, em parceria com a IHS Chemical, está promovendo a 2ª Conferência Latino Americana de
Petroquímica e Plásticos (CLAPP). O evento, com apoio de ABIQUIM e ABIPLAST, será realizado no dia
10 de maio de 2012, em São Paulo, no Hotel WTC Sheraton. O evento será precedido por uma sessão
de treinamento, o Workshop de Introdução à Indústria Petroquímica e de Plástico, no dia 9 de maio.
Para mais informações e inscrições, visite: www.ihs.com/LAPPC2012 ou encaminhe e-mail para:
chemical.events@ihs.com.
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