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Cadeia Produtiva

Quattor já pode operar duto
A Agência Nacional de Petróleo (ANP) autorizou a Transpetro, controlada pela Petrobras, a operar o duto de 97
quilômetros, para o transporte de hidrocarbonetos leves, ligando a Revap, em São José dos Campos, à Recap,
em Mauá, ambas em São Paulo. A ANP liberou também a Quattor, a operar o duto de 1,5 quilômetros, que une
a Recap à sua unidade industrial, do polo petroquímico do ABC paulista. A licença de operação é válida até
2019. Com isso, a Quattor poderá pôr em marcha a operação de sua unidade de químicos básicos (antiga
PQU), que foi ampliada. Informou o Valor Econômico.

Lula propõe criação de grande polo petroquímico
Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o presidente Lula disse estar entusiasmado com o pré-sal e pretende
criar um grande polo petroquímico. Segundo o jornal, o presidente já pediu ao BNDES que forme um grupo de
trabalho para que, em breve, o governo possa anunciar um programa de fomento nessa área. Em sua primeira
entrevista após o esvaziamento da crise, o presidente criticou empresários que tomaram medidas
precipitadas. “Quem sustentou o crescimento foi o governo e o povo pobre”, completou. Informou a redação do
Leia!

Petroquímica Suape anuncia novas vagas
Na primeira semana de outubro, a Petroquímica Suape vai lançar o edital do concurso público para preencher
93 vagas na unidade de filamentos têxteis (POY), que a empresa está construindo, no Complexo de Suape e
que deve iniciar operação, no final de 2010. O concurso, de abrangência regional, vai oferecer oportunidades
para profissionais de nível médio e superior. Nesse primeiro momento, a unidade de POY vai abrir 80 vagas
para operador têxtil júnior, oito para auxiliar de produção têxtil e três de engenheiro têxtil júnior. A remuneração
varia de R$ 520 a R$ 3.100. Até o final do ano, a Petroquímica Suape também deverá abrir seleção, para a
unidade de resinas PET. O complexo da Petroquímica Suape envolve a implantação, em Pernambuco, de três
fábricas (PTA, PET e POY), orçado em R$ 4 bilhões. A expectativa é gerar cinco mil empregos na construção e
outros 1.800 na operação. De acordo com o comando da empresa, os primeiros concursos estão sendo
realizados para que possa ser iniciado um trabalho de capacitação, antes de as unidades entrarem em
operação. Informou o Jornal do Commércio, de Pernambuco.

Basf vende operação de poliestireno para grupo Unigel
O grupo químico alemão Basf anunciou, na última terça-feira (15), que vendeu uma unidade de no Brasil para
uma empresa do grupo nacional Unigel, por valor não revelado. A Basf informou que concordou em vender suas
operações brasileiras de poliestireno, incluindo uma fábrica, para a petroquímica Companhia Brasileira de
Estireno (CBE), uma subsidiária da Unigel. A unidade fabril está situada em São José dos Campos (SP) e tem
capacidade produtiva de 190 mil toneladas anuais. Em comunicado, a CBE informou apenas que "financiou
integralmente a aquisição por meio de uma troca de ações, com outra empresa do setor". Informaram a
Reuters, O Globo Online e o Valor econômico.

Odebrecht incentiva o projeto Acreditar no RS
Na última terça-feira (15) a Construtora Norberto Odebrecht anunciou, em Porto Alegre, os detalhes da
implantação do projeto Acreditar. Desenvolvida em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, a iniciativa visa a qualificação de trabalhadores, para serem aproveitados em obras da
empresa, no Rio Grande do Sul, como a planta de eteno verde, no Polo Petroquímico de Triunfo. Terão prioridade
para ingresso no projeto trabalhadores assistidos pelo Bolsa Família. O Acreditar já funciona em outros
estados do país. Informou o Zero Hora Online.

Marcos Curti vai dirigir unidade de Plásticos de Engenharia & Polímeros da Rhodia
O executivo Marcos Curti, 41 anos, é o novo diretor do business Plásticos de Engenharia & Polímeros (EP&P)
da Rhodia América Latina. Administrador de empresas, com MBA em Marketing pela Universidade de São Paulo
(USP) e pelo Instituto Insead, da França, Curti iniciou sua carreira profissional na Rhodia, em 1990, na área
de Auditoria, tendo trabalhado também nas áreas de Logística, Compras, Controladoria, Marketing e Vendas.
Esta é a segunda vez que o executivo exerce função na área de Plásticos de Engenharia da Rhodia - ele já havia
sido gerente comercial, no período de 2000 a 2004. Em outubro daquele ano tornou-se diretor da Rhodia Silcea
América Latina, função que exerceu até agosto passado. Informaram o UOL Economia e o Valor Econômico.

Negócios para o Plástico

Microservice investe na produção de discos Blu-ray
A Microservice atua em nove áreas de negócios que vão desde injetados plásticos, CDs e DVDs, plásticos para
indústria alimentícia, insumos para indústria gráfica e materiais de escritório e informática. A Microservice
tem uma unidade fabril em Manaus e sede administrativa e centro de distribuição em Barueri (SP). Em 2008,
faturou R$ 400 milhões. A partir de novembro, a empresa passará a produzir discos de Blu-ray no Brasil.
"Seremos a primeira empresa na América Latina." Para entrar neste novo nicho, a companhia investiu R$ 10
milhões na fábrica, com capacidade para produzir 400 mil discos por mês. O Blu-ray serve para gravações em
alta definição e será comercializado para gravadoras e outros fornecedores, e não para consumidor final. "Há
exatamente 22 anos inaugurávamos a fábrica de mídias ópticas, pioneira na América Latina e a primeira a
dominar todo o processo de CDs no Brasil - da pré-masterização ao produto final." Informou a coluna Blue
Chip, do Valor Econômico.

Movimentos da Indústria

Indústria demonstra vigor nas contratações
Com os 242.126 empregos com carteira assinada criados em agosto, o saldo de postos formais de trabalho no
Brasil desde outubro do ano passado, quando a crise financeira global se agravou, já ficou positivo em 45.668
vagas. Se o recorte for a partir de novembro, quando os efeitos da crise provocaram demissões, ainda há uma
perda de 15.736 vagas. Após seis meses seguidos de tímida recuperação, os números divulgados ontem (16)
pelo Ministério do Trabalho para o mercado formal em agosto surpreenderam e mostraram recorde no saldo de
contratações para o mês - foi o melhor resultado para agosto desde 1992, início da série histórica. Pela
primeira vez desde o estouro da crise financeira no Brasil, a indústria demonstrou vigor nas contratações. Em
agosto, gerou três vezes mais vagas do que em julho, alcançando saldo líquido de 66.564 postos de trabalho.
O emprego industrial foi o mais afetado pela turbulência na economia, e o resultado acumulado pelo setor no
ano ainda é negativo. Informaram a Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo.
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Sustentabilidade

Arquitetos discutem sobre sustentabilidade nos projetos para Copa no Brasil
A aderência da sustentabilidade nos projetos e obras para a Copa de 2014 e o respeito aos projetos de arquitetura,
das futuras arenas foram os temas centrais do II Fórum de Arquitetos da Copa, realizado em Salvador-BA, na
semana passada. O encontro teve a participação de 15 arquitetos, autores dos projetos de estádios para a Copa
de 2014, além de consultores e de representantes de empresas de materiais e serviços, para arquitetura e
construção. A reunião do Fórum de Arquitetos da Copa foi patrocinada pelo Instituto do PVC e, ainda pela Holcim,
Cerâmica Atlas, Autodesk, VM Tubes, Lanxess, Quattor, Haver & Boecker, Day Brasil, Cromex e Furukawa. Informou
o Instituto do PVC.

Corte de verba ameaça coleta seletiva em São Paulo
Com o corte de 10% nos contratos de coleta de lixo anunciado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM), a Ecourbis, uma
das duas empresas responsáveis pelo serviço na cidade de São Paulo, afirma que suspenderá a coleta seletiva de
lixo a partir de segunda-feira (21). O presidente da Ecourbis, Ricardo Acar, diz ainda que, para se adequar às
restrições orçamentárias impostas pela Prefeitura, terá de reduzir em 10% a coleta porta a porta das residências
e hospitais. Segundo a Ecourbis, a coleta seletiva representa 2% das 6 mil toneladas de lixo recolhidas por dia. "É
um porcentual pequeno, mas representa 20 caminhões e 20 equipes trabalhando noite e dia." Caso ocorra a
suspensão, as cooperativas de catadores devem ser as mais prejudicadas. Isso porque, segundo dados da
Prefeitura, parte do material que passa pela triagem é recolhida pelas empresas. Em 2008, as concessionárias
responderam por 61% das 40.919 toneladas coletadas. José Alberto Nascimento Chagas, presidente da
CooperMyre, na Vila Sabará, zona sul, afirma que, com o fim da coleta seletiva feita pela Ecourbis, a renda dos 44
trabalhadores que cuidam da triagem dos materiais deve encolher. Na média, cada um recebe R$ 900 por mês.
Informou O Estado de S. Paulo.

Política e Economia

Pós-crise
O índice de confiança do consumidor paulistano, que a Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio)
de São Paulo divulga hoje (17), segue em alta, com crescimento de 4,5% em setembro, ante agosto. Com 146,1
pontos, o indicador se aproxima dos altos níveis registrados em abril de 2008, quando começou a cair. Informou a
coluna Mercado aberto da Folha de S. Paulo.

Mercado revê a queda do PIB
Economistas consultados pelo Banco Central (BC) esperam uma retração de 0,15% no Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro em 2009, segundo a pesquisa Focus, divulgada nesta semana pelo BC. A previsão se manteve
praticamente estável em relação à semana passada, quando era de queda de 0,16%. Para 2010, a previsão de
crescimento se manteve em 4%. Para a inflação as previsões se mantiveram estáveis para o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), mas melhoraram em relação ao Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGPDI) e Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). Para o IPCA, a estimativa se manteve em 4,3%, como na semana
anterior, quando a previsão aumentou depois de cinco semanas em queda. A estimativa para o índice serve como
meta oficial de inflação - em 2009, ela é de 4,5%, podendo chegar a 6,5%. Para 2010, o mercado aumentou a
previsão de 4,3% para 4,35%. A previsão para o IGP-DI passou de queda de 0,67% para redução de 0,26%. Para
o IGP-M, a previsão passou de 0,74% para 0,64%. Os dois indicadores são usados no cálculo dos reajustes de
contratos e preços administrados, entre eles contas de luz e aluguéis. A previsão para o Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômica (Fipe), se manteve em 4,21%. Para 2010, a
previsão para os IGPs ficou em 4,5% e para o IPC-Fipe em 4,45%. Informaram a Folhapress e o Valor Econômico.

América Latina

Chávez anuncia mega acordo com a China
A China vai investir US$ 16 bilhões na produção de petróleo da Venezuela nos próximos três anos. A afirmação foi
feita ontem (16) pelo presidente Hugo Chávez. Segundo ele, o governo chinês se comprometeu com US$ 16 bilhões
em investimentos na faixa do Orinoco, região rica em petróleo no leste do país. Chávez disse que a empresa chinesa
vai trabalhar em conjunto com a estatal venezuelana de petróleo, PDVSA. Até a noite de ontem (16), a China não
havia confirmado o investimento. Informaram as agências internacionais.

Argentina reduz superávit primário
A economia da Argentina crescerá somente 0,5% este ano, mas deve recuperar o fôlego em 2010 com um avanço
previsto de 2,5%. As projeções são do ministro da Fazenda argentino, Armando Boudou, que apresentou na noite
de terça-feira (15) ao Congresso o plano orçamentário de 2010. No projeto, o governo também prevê que a inflação
anual de 2010 será de 7% e que um câmbio de US$ 3,95 ligeiramente maior do que US$ 3,84 de hoje. No caso da
inflação, os dados do governo têm sido amplamente questionados por muitos economistas do setor privado, que
dizem que o ritmo de elevação dos preços é hoje o dobro ou o triplo do que informa o governo. Em agosto, a inflação
anual oficial foi de 6%. A se confirmar um crescimento de apenas 0,5% este ano, o número terá sido bem menor
que os 4% previstos no Orçamento de 2009. Será o pior desempenho da economia em sete anos. Alguns analistas
preveem que a economia argentina encolherá este ano. Informou o Valor Econômico.
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Mundo

Investimentos na Ásia devem consolidar liderança da região na petroquímica
Os grandes projetos de expansão da indústria petroquímica na Ásia entram em operação até 2015 e
provavelmente podem impactar a indústria mundial de petroquímicos. Com todos estes investimentos a região
da Ásia/Pacífico, que lidera o ranking mundial de petroquímicos básicos, pode ampliar ainda mais sua
participação com crescimento de mais de 60% na capacidade produtiva de eteno, o que representaria um
acréscimo de cerca de 20% na capacidade mundial. Os números integram documento produzido pela
Tendências Consultoria Integrada. A maior parte da nova capacidade desses projetos, cujo principal objetivo é
atender o mercado chinês, deve iniciar sua operação até 2011. Com o aumento da oferta de produtos
petroquímicos, em escala global, competição pelos mercados deve se acirrar, o que levará a indústria a entrar
em um novo ciclo de baixa de preços e margens, nos próximos anos. Outros fatores, como as novas plantas,
previstas para entrar em operação no Oriente Médio e a perspectiva de menor crescimento da demanda por
petroquímicos, nos próximos anos, agravam ainda mais esse cenário. Informou a Agência Estado.

Cotação

Sobem preços de WTI e Brent
O contrato de WTI negociado para o mês de outubro em Nova York fechou a US$ 72,51, com valorização de US$
1,58. O contrato para o mês seguinte ganhou US$ 1,57, fechando US$ 72,87. Em Londres, o barril de Brent para
novembro ganhou US$ 1,81, para US$ 71,67. O vencimento para dezembro encerrou valendo US$ 72,37, com recuo
de US$ 1,74. Informaram agências internacionais.

Agenda

Seminário Petroquímico 2008
A Polyolefins Consulting LLC e o Dr. Alfredo Friedlander, membros da PetroChemical Consulting Alliance, patrocinam
o Seminário Perspectiva Petroquímica e Resenha de Tecnologias de Poliolefinas, que será realizado dia 6 de
novembro no México, imediatamente antes da reunião anual da Associação Petroquímica Latino-Americana (APLA).
Os pontos principais do seminário serão os catalisadores e as tecnologias de polimerização e aditivos para
polietileno e polipropileno, os quais despertarão o interesse de licenciados potenciais dessas tecnologias, bem
como dos usuários de resinas de polietileno e polipropileno. Para mais informações entre em contato pelo e-mail:
info@polyolefinsconsulting.com.

Seminário de Responsabilidade Social e Sustentabilidade no Varejo
Estão abertas as inscrições para o 7º Seminário de Responsabilidade Social e Sustentabilidade no Varejo, que será
realizado no dia 28 de outubro, das 14h00 às 18h00. Confira a programação e faça sua inscrição pelo site
www.varejosustentavel.com.br.

Feipack 2009
De 26 a 29 de setembro, será realizada a 4ª Feira Sul Brasileira da Embalagem, em Pinhais, Curitiba. A Feipack já
é um evento consolidado e tradicional no Sul do país. Com três edições realizadas, em 2007 obteve mais de 14 mil
visitantes e é um grande palco gerador de negócios no setor de fabricação de embalagens e também na sua cadeia
de fornecedores de equipamentos, máquinas, insumos e matérias-primas. Para inscrições e informações acesse:
www.feipack.com.br.
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