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Cadeia Produtiva

IstoÉ Dinheiro destaca empresas que unem inovação e sustentabilidade
A revista IstoÉ Dinheiro desta semana destaca as 50 empresas que realizaram projetos inovadores, aliados à
sustentabilidade. Entre elas destacam-se a Braskem, que será a primeira do mundo, a partir do ano que vem,
a produzir em escala comercial o polietileno de origem vegetal, que vem sendo chamado de plástico verde. A
empresa também desenvolveu novo jeito de construir residências, a partir do Sistema Construtivo Concreto
PVC. O modelo é canadense e conta com modulares leves que se encaixam como um grande jogo de Lego.
Depois de montado, o sistema é preenchido com concreto e aço, resultando em um produto de elevada
resistência e custo reduzido em relação ao método convencional. Além do benefício financeiro, o Concreto-PVC
é uma alternativa para reduzir o impacto da construção civil no meio ambiente, já que o PVC é reciclável. Já a
Coca-Cola mostrou-se mais sustentável com a decisão de reduzir o consumo de garrafas PET, sem prejudicar
as vendas através de um desenvolvimento da Internacional Society of Beverage Technologist que criou uma
minitampa. Com ela, será possível economizar o equivalente a 120 milhões de embalagens PET de dois litros
até 2012. A nova tampa possui altura quatro milímetros menor e bocal inferior ao do padrão atual. O papel
sintético feito de plásticos reciclados, desenvolvido pela Vitopel, também colocou a empresa entre as 50 eleitas
pela revista. O produto vem sendo consultado por editoras que atuam no Programa do Livro Didático, do
Ministério da Educação, mas o lançamento oficial acontecerá durante a Brasilplast 2009, quando poderá ser
visto em boa parte do material de divulgação (banners e cartazes) produzido para o evento. Informou a IstoÉ
Dinheiro (edição 8 de abril).

Santos e Cubatão vão ganhar 1º centro educacional de petroquímica e gás
O primeiro Centro Educacional em Petroquímica e Gás Natural (Cepeg) do Estado de São Paulo, ligado à
Secretaria de Desenvolvimento, deve começar a ser construído na Praia Grande, ainda este ano, segundo
previsão do diretor da Faculdade de Tecnologia (Fatec) da cidade, Nilson Duarte. Com a cessão do terreno pela
prefeitura e a construção de um novo prédio, mais de 1.400 alunos serão beneficiados. A informação também
foi confirmada pelo deputado estadual, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB/Santos), que obteve a garantia de que
o município irá doar o terreno - localizado próximo à Fatec - para o Centro Paula Souza construir o prédio da
futura unidade de ensino técnico e tecnológico. O Centro Educacional manterá parceria com empresas que
atuam nas áreas de petroquímica e gás natural. No prédio, funcionarão os cursos de Técnico em Petroquímica
e Extração de Gás Natural, pela Etec, e o de Tecnologia em Petroquímica com ênfase em Energia do Petróleo e
Gás Natural, pela Fatec. Informou A Tribuna, de Santos.

Abint tem nova diretoria
A Associação Brasileira da Indústria de Nãotecidos e Tecidos Técnicos (Abint) elegeu na semana passada sua
diretoria para o biênio 2009/2011. Laerte Guião Maroni, diretor da Ober, assume a presidência da entidade. A
vice-presidência foi ocupada por Wagner Souto Carvalho, da Providência. Formado em Engenharia Civil e
Administração de Empresas, o presidente eleito está há 23 anos neste mercado. A indústria brasileira de
nãotecidos e tecidos técnicos representa um faturamento de mais de US$ 1 bilhão por ano. O segmento é
responsável pela geração de mais de 40 mil empregos diretos e dezenas de milhares indiretos. O Brasil conta
com cerca de 200 empresas de nãotecidos e tecidos técnicos, no total. Nos últimos cinco anos, o setor investiu
mais de US$ 200 milhões em tecnologias de última geração e, para 2009, prevê investimentos superiores a
US$ 150 milhões. Segundo Laerte Maroni, o setor espera crescimento este ano, sobretudo alavancado pela
indústria automobilística, de infraestrutura e de bens de consumo. “Sem ignorarmos o momento econômico
mundial, o setor vive no Brasil uma situação de otimismo”, afirmou o executivo. Informou a Plásticos em
Revista Online.

Negócios para o Plástico

Cromex desenvolve retardante de chamas
A Cromex, empresa fabricante de cor e aditivos para plásticos, desenvolveu com tecnologia brasileira o
retardante de chama não-halogenado para aplicação em fios e cabos. A novidade tem a função de evitar a
propagação de chamas em princípios de incêndio. O produto também evita a geração de fumaça tóxica no
momento da combustão. Foi desenvolvido para aplicações em nos setores de energia (baixa tensão),
telecomunicações e para aplicações em ambientes fechados e de grande circulação de pessoas, como

Movimentos da Indústria

Indústria de Plástico no RJ registra alta
Com o nível mais baixo já registrado desde o início da série histórica dos Indicadores Industriais da Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em 2003, a indústria do Rio de Janeiro registrou queda de
2,3% nas vendas reais em relação a janeiro, após ajuste sazonal, e de 15,6% na comparação com fevereiro
de 2008. O menor número de dias trabalhados e as perspectivas de menor produção para 2009, causadas pela
crise financeira, foram os principais motivos para o desempenho. Setores mais atingidos - Dos 16 setores
analisados pela pesquisa, 12 tiveram queda nas vendas reais em fevereiro. As mais expressivas foram em
Material Eletrônico e Comunicação (-26,94%), Máquinas e Equipamentos (-18,15%), Máquinas, Aparelhos e
Material Elétrico (-16,52%), Minerais Não-Metálicos (-13,65%), Edição e Impressão (-13,63%), Outros
Equipamentos de Transporte (-13,45%) e Refino, Combustível Nuclear e Álcool (-13,13%). Os quatro setores
que cresceram em vendas foram Veículos Automotores (+27,77%), Vestuário (+12,68%), Metalurgia Básica
(+12,62%) e Borracha e Plástico (+3,59%). Quem contratou o fez por conta de novas encomendas, como os
setores de Borracha e Plástico (+4,50%) e Refino, Combustível Nuclear e Álcool (+1,79%). Informou o portal
Fator Brasil.

Ociosidade cresce 10 pontos na indústria e adia investimento
A indústria, desde o início da crise, tem apresentado queda de 16,6% da produção entre setembro e fevereiro.
A ociosidade do setor aumentou 10 pontos percentuais. Os planos de investimentos das empresas foram
suspensos e o nível de ociosidade atingido deverá retardar bastante a volta dos investimentos produtivos.
Essas decisões já afetaram fortemente o setor de bens de capital, cuja produção, em fevereiro, foi 27,8%
inferior a de setembro, em série com ajuste sazonal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para Flávio Castelo Branco, gerente-executivo de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), ainda é cedo para avaliar um possível retorno dos investimentos. A capacidade de produção da
indústria, segundo Branco, ainda deve aumentar um pouco mais por conta da maturação de investimentos
iniciados nos anos anteriores. O último cenário traçado pela CNI para o ano prevê um crescimento zero do
Produto Interno Bruto (PIB) do País e uma queda de 2,8% do PIB da indústria. Dessa forma, para 2009 fica
difícil imaginar que as empresas sentirão necessidade de expandir sua capacidade. Em fevereiro deste ano, a
utilização da capacidade da indústria chegou a 76,9%. Segundo Júlio Gomes de Almeida, professor da
Unicamp, a necessidade de investimentos só é sentida com um uso entre 78% e 80%.De acordo com a
Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação, realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a
previsão para os próximos seis meses é desfavorável. Das empresas pesquisadas, 38,5% acham que seus
negócios vão piorar. Esse é o pior percentual desde o começo da crise. O índice tem aderência com a produção
de bens de capital, que caiu 27,8% de setembro de 2008 a fevereiro deste ano, mostrando uma queda dos
investimentos. Informou o Valor Econômico.
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Sustentabilidade

Basf desenvolve campanha Etanol Verde
Em parceria, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e a Basf vão desenvolver a campanha Etanol Verde - uma
atitude inteligente. Pelo acordo, a empresa alemã vai disponibilizar entre os seus mais de 100 mil funcionários e
colaboradores espalhados por diversos países uma cartilha preparada pela instituição brasileira sobre a
importância do etanol, o biocombustível brasileiro, em relação aos combustíveis fósseis, tanto no que se refere ao
desempenho quanto à sua contribuição para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Marcos Jank,
presidente da Única, ressaltou a importância da educação e da difusão do conhecimento sobre o biocombustível
brasileiro ao falar da parceria com a Basf. Por sua vez, o diretor de Proteção de Cultivos da Basf no Brasil, Eduardo
Leduc, lembrou que a cartilha já está disponível para os funcionários da empresa, com versões em português e em
inglês. Para o representante da Basf, participar da campanha é o caminho da empresa para colocar em prática
sua política de sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma
responsável. Informaram Agência Estado e Agência Envolverde.

Política e Economia

Pesquisa mostra recuperação das vendas do comércio em março
Depois de um início de ano muito ruim, o comércio varejista mostrou sinais claros de recuperação em março. As
vendas apresentaram um crescimento de 0,5% em relação a fevereiro, segundo o Indicador Serasa Experian da
Atividade do Comércio. Em janeiro, o comércio tinha caído 2% em comparação a dezembro, e, em fevereiro, a alta
tinha sido de apenas 0,2%.O mês de março indica que a economia pode estar começando a reagir, ainda que num
ritmo lento. Essa recuperação do comércio em março foi puxada principalmente por dois setores: de veículos, motos
e peças e de móveis, eletroeletrônicos e informática. A alta do setor automotivo se explica pela redução do IPI e pela
antecipação das compras, já que o benefício fiscal terminava no dia 31 de março e o anúncio de sua prorrogação
só foi feito no final do mês. Já o crescimento do segmento de móveis, eletroeletrônicos e informática se deve à queda
de preços e melhora do crédito. Alguns produtos, principalmente de eletroeletrônicos e de informática, tiveram seus
preços reduzidos em até 10% nesses últimos meses. Informou a Folha de S. Paulo.

Brasil é emergente que mais atrai investidor
O Brasil se destaca entre os países emergentes como o que mais desperta interesse dos fundos de "private equity".
Pesquisa da Latin American Venture Capital Association (Lavca) com cem investidores estrangeiros aponta que
43% deles escolheriam o País para investir entre opções como China, Índia, África do Sul e Rússia. As
oportunidades nos mercados emergentes despertam o interesse de 94% dos investidores que participaram do
levantamento. O resultado será apresentado e discutido no Congresso ABVCAP 2009 da Associação Brasileira de
"Private Equity" & "Venture Capital", que será realizado entre os dias 14 a 16 deste mês, em São Paulo. Informou
a Folha de S. Paulo.

América Latina

Venda de plástico transformado para Argentina cai 40%
As exportações brasileiras de produtos plásticos para a Argentina recuaram 40% no primeiro bimestre deste ano,
ante o mesmo período do ano anterior. Enquanto que as importações brasileiras vindas do país vizinho recuaram
25%, segundo dados divulgados hoje pela Associação Brasileira da Indústria Plástica (Abiplast). De acordo com a
instituição, o comércio de produtos transformados plásticos entre Brasil e Argentina se manteve crescente e
favorável ao Brasil, tanto em volume, quanto em valor no período entre 1999 e 2008. Em 1997 e 1998, o Brasil
também foi favorecido quanto ao valor, mas perdeu no volume. O maior volume de comércio foi registrado nos
produtos transformados de plásticos básicos, setor sempre favorável ao Brasil. As exportações para a Argentina
representaram nos últimos anos uma média de 27% em peso e 26% em valor, do total das vendas externas no
segmento. Já as importações vindas da Argentina representaram média de 15% em peso e 10% em valor do total
importado. O valor das exportações brasileiras tem registrado crescimento desde 2004. Em 2008, o preço médio foi
de US$ 4 mil por tonelada, enquanto que as importações tiveram preço médio de US$ 3,3 mil/tonelada. Informou
o Investnews.
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Mundo

Prioridade mundial é restaurar a confiança do sistema financeiro, conclui cúpula
do G-20
Presidente Lula afirmou que há "vontade política" e "disposição extraordinária" por parte dos líderes mundiais
e que a prioridade a partir de agora é “estancar a crise”, ao comentar a reunião do G20 (reunião dos chefes
de estado e governo das maiores economias do mundo mais os países emergentes) realizada semana passada,
em Londres. A principal manchete do encontro foi o anúncio de que serão injetados na economia mundial cerca
de US$ 1,1 trilhão para programas de recuperação e desenvolvimento econômicos. Também foram temas a
regulação dos mercados financeiros e, ainda, críticas contundentes aos paraísos fiscais e uma promessa de
retomar a Rodada Doha, da Organização Mundial do Comércio (OMC). O Grupo dos 20 reúne 85% do PIB
mundial. Informaram O Estado de S. Paulo e agências.

Cotação

Preços ultrapassaram a barreira dos US$ 50
Os preços do petróleo encerraram o último pregão da semana sem direção definida, registrando uma leve queda
em Nova York e uma pequena alta em Londres, em um mercado relativamente calmo após a divulgação de novas
estatísticas confirmando o aumento do desemprego nos Estados Unidos. Na New York Mercantile Exchange
(Nymex), o barril de WTI (West Texas Intermediate) para entrega em maio terminou a sessão de sexta-feira (3) a
US$ 52,51, em leve baixa de US$ 0,13. Em Londres, o barril de Brent do mar do Norte ganhou US$ 0,72, cotado a
US$ 53,47 no fechamento. Informaram agências internacionais.

Agenda

Ética e Sustentabilidade Empresarial em Tempos de Crise em SP
Nesta sexta-feira, dia 7 de abril, acontece na PUC de São Paulo palestra de uma das maiores autoridades mundiais
no tema da Ética Empresarial: a norte-americana Laura Nash, sócia-fundadora do Piper Cove Asset Management,
LP e professora da Harvard Business School. Dia: 7/04/09 - Local: auditório 134-C da PUC – 1º andar. Inscrições
gratuitas pelo email: rosa.alegria@terra.com.br.

Nova diretoria da Abief
Será empossada amanhã (7), a nova diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas
(Abief) para o exercício 2009/2011. Depois de duas gestões - 2005/2007 e 2007/2009 - Rogério Mani, deixa o cargo
e, em seu lugar, Alfredo Felipe Schmitt assume a presidência da entidade.
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