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Quattor inicia expansão internacional a partir da Argentina
A Quattor escolheu a Argentina para iniciar sua expansão internacional e anunciou na última semana, em
Buenos Aires, a abertura de uma filial, pela qual atenderá seus negócios na America do Sul, o que constitui o
primeiro passo de um plano de crescimento na região. O presidente da empresa, Vitor Mallmann, explicou que
na primeira etapa a ideia é concretizar vendas de US$ 120 milhões anuais no mercado argentino. De acordo
com ele, em um segundo momento, serão abertas unidades no Chile, Peru e Colômbia, que serão ligadas à filial
argentina. Mallmann disse que a Argentina vai representar o principal da Quattor que, atualmente, exporta
400 mil toneladas/ano, das quais um terço vai para o mercado da America Latina, onde a Argentina tem
participação de 60%. Para o executivo, a Argentina e região representam “um mercado natural, em qualquer
processo de expansão”. Em relação a 2010, o dirigente da Quattor diz que está partindo de uma previsão
moderada, “de uma alta de 2% do PIB argentino e, a partir daí, apostamos num aumento na demanda por
produtos petroquímicos, em torno de 4%”. No Brasil, a Quattor conta com 10 plantas industriais, em que
produz 2.7milhões de toneladas de químicos básicos e resinas de polietileno e polipropileno. Informou o La
Nacion Online.

Exportações da Braskem
A Braskem registrou, em outubro, o melhor mês de vendas externas de 2009. De acordo com dados divulgados
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações da companhia, no mês
passado, somaram US$ 215, 591 milhões (preço FOB), que representa alta de 86,30%, em relação a igual
período do ano passado. O melhor resultado do ano, até então, havia sido apurado em agosto, quando as
vendas somaram US$ 201,944 milhões. O forte crescimento das vendas em outubro, impulsionado pela
recuperação dos preços dos itens petroquímicos, ao longo do ano e pela fraca base de comparação do mês em
2008, contribuiu para ampliar o resultado, no acumulado anual. As exportações da Braskem entre janeiro e
outubro somaram US$ 1,513 bilhão, com alta de 40,40%, ante igual intervalo do ano passado. As vendas em
2008 foram limitadas pela redução da oferta da Braskem, que realizou paradas para manutenção nas duas
centrais petroquímicas, ao longo do ano. Infomraram a Editora Abril e a Agência Estado.

Providência aprova retomada de projeto de US$ 80 milhões nos EUA
O conselho de administração da Companhia Providência aprovou, na última quinta-feira (26), a retomada do
projeto da construção de sua primeira fábrica, nos Estados Unidos. O investimento é avaliado em US$ 80
milhões, compreendendo máquinas e demais ativos, relacionados a essa linha. Informou a Agência Estado.

Indústria mostra pier de plástico em Porto Alegre
O PierPlas - um pier plástico flutuante da NTC Moldes e Plásticos - é uma das atrações, do 3º Salão Náutico
do Mercosul, que acontece na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. O produto servirá de acesso para embarcações
vindas do Guaíba para o evento, com uma plataforma de 100m2 de extensão. Informou o Jornal do Comércio
(RS).

Grupo indiano confirma instalação de indústria química em Uberaba
O polo químico mineiro vai receber uma nova indústria, a partir de dezembro. Sendo que a carta de intenções,
que oficializa o negócio, foi assinada, na semana passada, entre o município de Uberaba e a multinacional
Neelam América Química (NAQ). No documento, esta previsto um investimento em torno de R$ 5 milhões, para
instalação de fábrica, em Uberaba. Especializada na produção de aditivos para conservação de fertilizantes,
a NAQ tem unidades atualmente no Oriente Médio, Índia e apenas uma fábrica no Brasil, no Rio Grande do Sul.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, João Franco, explica que a empresa vai iniciar
atividades na região, no próximo mês, com a distribuição de produtos a partir do Distrito Industrial I, do
município. A previsão, conforme o secretário, é que a fábrica já esteja em funcionamento no primeiro semestre
de 2010. “Temos aqui o maior parque de fertilizantes da América Latina. Então, buscamos esse projeto para
integrar a cadeia produtiva do setor”, destaca. A unidade tem faturamento estimado de R$ 35 milhões por
ano. Informou o Jornal da Manhã de Uberaba (MG).

Chesf vai construir subestação de energia ao Polo de Camaçari
A subestação de Camaçari, leiloada no sexto lote do Leilão de Linhas de Transmissão da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), no Rio de Janeiro, na sexta-feira (27), será construída pela Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco – Chesf - vencedora do lote F, com um deságio de 31%, ante uma receita anual máxima
permitida de R$ 10,11 milhões. A Chesf é subsidiária da Eletrobrás. A previsão é de que a obra esteja concluída
em 22 meses e sejam gerados 400 empregos. A subestação possibilitará o escoamento de elevado montante
de geração de energia, que vai ser implementada, no Polo Petroquímico de Camaçari. Informaram a Agência
Estado, O Globo Online e o Portal G1.

Confiança da indústria sobe e sinaliza consolidação após crise, diz FGV
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) cresceu 2,4% em novembro, ao
passar para 109,6 pontos, contra 107 de outubro. Trata-se do maior nível desde agosto de 2008 (113,3 pontos),
considerando-se dados com ajuste sazonal. O resultado foi divulgado hoje (30).O indicador sinaliza, assim, a
"consolidação da recuperação da indústria após a crise financeira internacional", segundo a FGV.Sem ajuste
sazonal, o índice cresceu 35,1% sobre novembro de 2008, quando a indústria já havia sido afetada pela crise.
Trata-se da maior variação nesta base de comparação desde julho de 2004 (42,4%). Na comparação com
outubro, o Índice da Situação Atual (ISA) avançou 2,9%, ao passar de 105,1 para 108,1 pontos; já o Índice de
Expectativas (IE) subiu 1,8%, de 109 para 111 pontos. O indicador de satisfação dos empresários com o
ambiente atual dos negócios foi o que mais contribuiu para o aumento do ISA: a proporção de empresas que
avaliam a situação dos negócios como boa aumentou de 26,7% em outubro para 29,9% em novembro,
enquanto a parcela das que a consideram como fraca reduziu-se de 19,2% para 18,0%. Para os próximos
meses a perspectiva também é otimista. Das 1.122 empresas consultadas, 57,7% esperam melhora, enquanto
2,6% preveem uma piora da situação dos negócios nos seis meses seguintes. Em outubro, estes percentuais
haviam sido de 51,7% e 7%, respectivamente. O indicador de otimismo com os negócios alcançou 155,1
pontos, o maior desde março de 2008 (156,9 pontos). Informou a Folha de S. Paulo Online.
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Bolsas Exposição no RJ apresenta produtos reciclados de embalagens plásticas
Bolsas feitas de sacolas plásticas, telhas cuja matéria-prima são embalagens de creme dental e móveis de resina
plástica reaproveitada. Esses são alguns dos produtos da exposição “O Ciclo Produtivo da Reciclagem”, que será
aberta na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) hoje (30), a partir das 9h. Os produtos são da organização
não-governamental Eccovida, que reúne cooperativas de catadores de lixo. A exposição mostra o caminho do
material descartado até virar matéria-prima reciclada e depois se transformar em produto acabado. A exposição
faz parte da programação do debate “A Indústria da Reciclagem: impactos sociais, econômicos e ambientais”, que
o Fórum de Desenvolvimento do Rio realiza no plenário da Alerj no mesmo dia, a partir das 14h, e que inclui ainda
uma tenda da campanha “Cidadão Consciente”. Em frente ao Palácio Tiradentes, sede da Alerj, vão ser distribuídos
materiais informativos sobre a importância da reciclagem e sacolas de lixo de plásticos transparente, que facilitam
o trabalho do catador na hora de separar o lixo reciclável do não reciclável. O setor, que antes era uma bandeira
apenas de ambientalistas, hoje é visto como uma alavanca para criação de novos empregos, aumento da renda e
até mesmo geração de energia. Na região metropolitana do Rio de Janeiro 40 mil pessoas vivem da coleta e da
reciclagem do lixo e existem ainda as indústrias que estão se especializando em desenvolver tecnologia de ponta
para transformar o lixo em energia elétrica, térmica ou biodiesel. É o dinheiro que vem do lixo. Informou o Diário de
Petrópolis (RJ).

Diminui o desperdício de sacola plástica
O consumo de sacolas plásticas no Brasil está em baixa, segundo dados da Plastivida Instituto Sócio Ambiental
dos Plásticos. Em 2008, foram usados 16,4 bilhões de sacolas, ante 17,9 bilhões em 2007. Para este ano, a
entidade estima o consumo de 15 bilhões de unidades, o que representa 17% de redução no período. Informou a
coluna Mercado Aberto, da Folha de S. Paulo.

Mercado eleva previsão para inflação e mantém a do PIB para 2010
Economistas consultados pelo Banco Central elevaram suas previsões para o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), indicador que baliza a meta de inflação, para 2010, de 4,43% para 4,45%, segundo a pesquisa
Focus, feita na última semana e divulgada hoje (30). As duas projeções estão abaixo do centro da meta
estabelecida pelo governo para os dois anos, que é de 4,5%. Para este ano, a previsão é que o IPCA tenha alta de
4,25%, ligeiramente abaixo dos 4,26%, da estimativa da semana passada. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro
deve registrar alta de 0,20% neste ano, ligeiramente abaixo do 0,21% apresentado no relatório anterior. Para 2010,
a previsão foi mantida em 5% de crescimento. Informou a Folha de S. Paulo Online.

Moratória de Dubai abala bolsas no mundo
A proposta de Dubai em adiar os pagamentos de dívidas abalou a confiança do investidor em todo o mundo,
ameaçando levar ao maior calote desde o da Argentina em 2001. Na última quinta-feira (26), o principal índice
das bolsas europeias teve a maior baixa percentual diária em sete meses. No Brasil, o principal índice da bolsa
paulista caiu 2,25%, fechando aos 66.391 pontos. A estatal Dubai World, com US$ 59 bilhões de passivos, pediu
um acordo de paralisação aos credores. Os contratos de Dubai subiram 124 pontos-base, para 564, a maior alta
desde que começaram a ser comercializados, em janeiro, depois de terem aumentado 122 pontos-base semana
passada, segundo mostram os preços da CMADatavision. Informou o DCI.

Astori vê falhas no Mercosul, mas apoia o bloco
Apesar das críticas ao Mercosul, vistas pelo governo brasileiro como uma resposta ao público interno, o Uruguai
pretende continuar negociando acordos comerciais junto com os parceiros do bloco. "O ideal é sempre negociar
coletivamente", disse o vice-presidente eleito, Danilo Astori. Ele só defende a flexibilização das regras atuais, que
impedem acordos individuais de sócios do Mercosul com terceiros países, "se não houver avanços" nas discussões
com a União Europeia. "Mas não vamos estabelecer prazos." Astori afirmou que essa negociação deve ser a
prioridade do bloco. Em entrevista no último sábado (28), ao lado de José Mujica, ele apontou a lentidão nos acordos
de livre comércio como um dos três problemas que têm afetado o Mercosul. Os outros dois, segundo ele, são a
fragilidade institucional do bloco e a proliferação de barreiras tarifárias e não tarifárias que travam a livre
circulação de produtos. "Hoje temos mais problemas de acesso a mercados do que há 18 anos", lamentou Astori,
referindo-se à data de assinatura do Tratado de Assunção, o principal arcabouço jurídico do Mercosul, em 1991.
Astori defendeu a entrada da Venezuela no bloco - já aprovada pelo Uruguai e à espera de aval do Senado brasileiro,
além do sinal verde do Paraguai. Informou o Valor Econômico.
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Basf avalia negócio de estireno
A Basf, maior produtora de químicos do mundo, avalia desfazer-se de parte do seu negócio de estireno, dando
um passo na preparação para abandonar totalmente esse mercado. E, segundo uma fonte interna, os possíveis
compradores do negocio viriam do Oriente Médio. A disposição atual da Basf vem depois da empresa não
conseguir compradores para suas plantas de estireno. Houve uma tentativa de vender a unidade para a
LyondellBasell, entretanto, a crise fez com que a empresa holandesa declarasse falência depois de registrar
quedas sucessivas na demanda, e emperrasse o negócio. Com a decisão da Basf de abandonar a produção de
estireno, o mercado passa a ser cada vez mais dominado empresas do Oriente Médio, favorecidas pelos baixos
custos da matéria-prima e a proximidade do mercado chinês. Para o diretor da Fitch, agência de análise de
“rating”, “não há outra alternativa, que não a venda, formação de uma sociedade de capital misto, ou o
fechamento. Espera-se que a transação ocorra em 2010”. Informaram a Bloomberg e a Maxiquim.

Lucro líquido da Lanxess atinge 23 milhões de euros no 3º trimestre
O faturamento da Lanxess no 3º trimestre alcançou 1,37 bilhões de euros, aumento de 11 % em comparação
ao 2º trimestre. O lucro líquido foi de 23 milhões de euros, com recuperação estimulada pela economia chinesa.
As previsões do Ebitda pré-excepcionais para 2009, ficam entre 400 e 420 milhões de euros. A empresa de
especialidades químicas esperava que os resultados operacionais no 3º trimestre atingissem o mesmo nível
dos resultados do 2º trimestre com 112 milhões de euros. O faturamento sofreu uma redução de 24%, em
relação a 2008, para 1,37 bilhões de euros, mas aumentou 11%, em relação ao trimestre anterior. Houve um
aumento do estoque no 3º trimestre, pois alguns clientes de Performance Polymers, anteciparam suas compras,
antes do aumento de preços previstos para o 4º trimestre. Informam o Investimentos e Notícias e o Fator Brasil.

Negociações entre YPF e Repsol
A YPF, filial argentina da petrolífera espanhola Repsol YPF, anunciou que acrescentou 109 milhões de barris de
óleo equivalente a suas reservas comprovadas nos primeiros nove meses do ano. Ano passado, a YPF produziu
170,3 milhões de BOEs. Informaram The Wall Street Journal e o Valor Econômico.

Petróleo tem queda
Na reabertura dos mercados em Nova York, o barril de petróleo WTI negociado em Wall Street fechou na última
sexta-feira (27) em queda de 2,4%, a US$ 76,05 no contrato com vencimento em janeiro. Na semana, a commodity
acumulou baixa de 1,8%. Em Londres, o petróleo Brent, com vencimento em janeiro, subiu 0,3%, com o barril
chegando a US$ 77,18 no final da sessão. O contrato mostrou desvalorização de 1,8%. Informaram agências
internacionais.

Agenda econômica
Hoje (30), nos Estados Unidos, será apresentado o Chicago PMI de novembro, que mede o nível de atividade
industrial na região. No Brasil, a Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga a Sondagem Industrial de novembro e o
Banco Central revela o relatório semanal Focus, que compila a opinião de consultorias e instituições financeiras
sobre os principais índices Amanhã (1), o Departamento de Comércio norteamericano publica o Construction
Spending de outubro, que mede os gastos decorrentes da construção de imóveis nos Estados Unidos. Lá também
sai o ISM Index referente a novembro, responsável pela mensuração do nível de atividade industrial no país. E a
National Association of Realtors anuncia o Pending Home Sales de outubro, indicador responsável por medir a
venda de casas existentes nos EUA com contrato assinado, mas ainda sem transação efetiva. No Brasil, a FGV
anuncia o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) referente à quarta quadrissemana de novembro. Já o
Ministério de Comércio Exterior reporta a Balança Comercial de novembro. Na quarta-feira (2) será divulgado nos
Estados Unidos o ADP Employment, documento que descreve os dados referentes a novos postos criados no setor
privado do país em novembro. Sairá também o relatório de Estoques de Petróleo norte-americano, semanalmente
organizado pela Energy Information Administration (EIA). Também será divulgado o Livro Bege do Fed, relatório
importante sobre o desempenho atual da economia do país. No Brasil, a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica
(Fipe) apresenta o IPC referente a novembro e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) publicará a Pesquisa Nacional da Cesta Básica, também de novembro. Na quinta-feira
(3) o Dieese revelará o Índice de Custo de Vida de novembro. Nos Estados Unidos sairão: o número de pedidos de
auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal; a revisão do Productivity & Costs referente ao terceiro
trimestre - índice que mede a produtividade da mão-de-obra da economia norte-americana; o ISM Services de
novembro, responsável pela mensuração do nível de atividade não industrial e o Employment Cost Index referente
ao quarto trimestre, que mede o custo da mão-de-obra, utilizado pelo mercado como um indicador de inflação. Na
Europa o dia será marcado pela reunião de política monetária do Banco Central Europeu. Na sexta-feira (4), no
Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Industrial Mensal de outubro, que
acompanha a evolução do nível de produto na indústria brasileira. Nos Estados Unidos, o destaque será o Relatório
de Emprego do mês de novembro e o Factory Orders referente ao mês de outubro.

14º Encontro Anual da Indústria Química
A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) realizará na quarta-feira (4) o 14º Encontro Anual da
Indústria Química. O evento acontecerá no Grand Hayat São Paulo (Av. das Nações Unidas, 13.301, São Paulo).
Informações pelos telefones: (11) 2148-4795/4700.

3M lança concurso para designers
A 3M promove, até 20 de dezembro, o concurso cultural Imprima Seu Estilo que pretende identificar novos talentos
no segmento de design. Os participantes deverão criar estampas para aplicação em celulares e notebooks. Os
autores dos dez trabalhos mais votados pelos visitantes do portal receberão prêmios em dinheiro, microprojetores
MPro 120 3M, iPods e kits de produtos 3M, além de terem suas artes impressas nos adesivos Print 3M. A campanha
tem público-alvo nas áreas de design, arquitetura, fotografia, moda, estilo, ilustração, publicidade, artes,
consumo, entre outros. Para informações e inscrições acesse o portal: www.imprimaseuestilo.com.br.
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