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Braskem fará parada para manutenção em Camaçari
A Braskem promoverá parada para manutenção em uma de suas linhas de petroquímicos básicos no pólo de
Camaçari (BA). A parada deverá ocorrer em novembro e demandará desembolso de cerca de R$ 200 milhões,
segundo informações do presidente da empresas, Bernardo Gradin, em agosto passado. Informou a Agencia
Estado

Setor de PVC cresce e pede melhorias para empresas
O crescimento do mercado imobiliário está impulsionando a fabricação de tubos e conexões de PVC. A produção
deve bater o recorde dos últimos 10 anos e chegar a algo entre 420 mil e 450 mil toneladas em 2010, de acordo
com a Asfamas (associação do setor). No primeiro semestre, a marca foi de 210 mil toneladas. Mas o
crescimento causa preocupação: boa parte do mercado ainda demanda melhorias. Dos 39 fabricantes
brasileiros, 27 não seguem o padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Entre as
inadequações estão a espessura dos tubos e matéria-prima de qualidade inferior à exigida. As adeptas dessa
prática conseguem vender a preços menores que a concorrência. "Isso prejudica a competitividade do setor",
diz Natal Garrafoli, diretor da Asfamas. A associação mantém em seu site uma lista com os nomes dessas
firmas, que podem ser prejudicadas comercialmente no longo prazo. "Para pedir recursos ou participar de
programas governamentais é preciso estar adequado", comenta Paulo Lessa, 48, diretor da Kep, de Vitória da
Conquista (BA). A fim de garantir a participação em projetos desse tipo, a empresa investiu cerca de R$ 200
mil na instalação de máquinas de testes de qualidade em sua linha de produção. Informou a Folha de S. Paulo.

Para se expandir, empresa de tubos e conexões mira o setor de prédios
Quando assumiu, recém formado, a administração da empresa do pai "também uma novata no mercado", o
advogado Sérgio Monteiro, 36, não fazia ideia precisa do potencial do negócio. "Era uma empresa pequena,
com 60 funcionários e um faturamento de R$ 1 milhão por ano", afirma o diretor-superintendente da Corr
Plastik. Catorze anos depois, a companhia, ainda 100% familiar, saiu do bolo das 55 que disputam cerca de
20% do mercado brasileiro de tubos e conexões para entrar no grupo das três líderes. "O salto veio em 2001,
quando mudamos de Diadema para Cabreúva (78 km da capital paulista). Aumentamos a fábrica e investimos
em tecnologia de ponta." E a intenção é chegar cada vez mais perto dos principais concorrentes: Tigre e
Amanco. Nessa estratégia, a empresa decidiu ampliar o foco de atuação. Deixou de fornecer apenas para o
setor de infraestrutura (que envolve obras como de saneamento e irrigação) para atender também o segmento
predial (de construção civil). A empresa projeta sair de um faturamento de R$ 140 milhões em 2009 para
R$200 milhões em 2010. Neste ano, a companhia investiu R$ 20 milhões na ampliação da fábrica de Cabreúva
(SP) e na unidade de Marechal Deodoro (AL), inaugurada no ano passado. "Fizemos o caminho inverso da
maioria das empresas do setor", diz Monteiro. "Começamos com um atendimento mais especializado e agora
entramos em um segmento que exige uma escala maior", completa. Informou a Folha de S. Paulo.

Brasil importou US$ 24,3 bilhões em produtos químicos até setembro
De janeiro a setembro, o Brasil importou cerca de US$ 24,3 bilhões em produtos químicos, 30,4% mais do que
no mesmo período de 2009. As exportações, de US$ 9,6 bilhões, cresceram 29,4%, na mesma comparação. O
déficit na balança comercial de produtos químicos, até setembro, alcançou US$ 14,7 bilhões. Considerado o
período de 12 meses (outubro de 2009 a setembro de 2010), o déficit é superior a US$ 19 bilhões, o que reforça
as estimativas de que este ano o saldo negativo na balança comercial de produtos químicos ficará próximo ao
recorde de US$ 23,2 bilhões de 2008. As importações de produtos químicos têm apresentado uma trajetória
crescente este ano. Saltaram de US$ 2,2 bilhões em janeiro para cerca de US$ 3,3 bilhões em setembro. Na
avaliação da Abiquim, boa parte do crescimento da demanda interna por produtos químicos tem sido atendida
por importações, o que reforça a necessidade de estimular investimentos no setor. O Pacto Nacional da
Indústria Química, estudo encaminhado pela Abiquim ao governo, projeta investimentos de US$ 87 bilhões, até
2020, apenas para o que setor acompanhe o aumento da demanda prevista, e mais US$ 45 bilhões para
equilibrar o déficit comercial. Os produtos químicos mais importados até setembro foram os medicamentos
para uso humano (US$ 3,9 bilhões), os intermediários para fertilizantes (US$ 3,2 bilhões) e as resinas
termoplásticas (US$ 2,4 bilhões). Os mais exportados foram resinas termoplásticas (US$ 1,3 bilhão), os
produtos petroquímicos básicos (US$ 718 milhões) e os aditivos de uso industrial (US$ 600 milhões). Informou
o Portal Fator Brasil.

Alagoas inaugura centro de capacitação para Cadeia Plástica
A vinda de novos empreendimentos, especialmente da Cadeia Produtiva da Química e do Plástico (CPQP), para
Alagoas criou a necessidade de preparação de mão-de-obra qualificada. Para atender essa demanda, foi
construído o Núcleo de Tecnologia do Plástico do Senai Alagoas (NTPlás), no Polo Multissetorial Governador Luiz
Cavalcante, que será inaugurado hoje. O Núcleo irá oferecer cursos de qualificação profissional,
aperfeiçoamento e aprendizagem, e nasce sob a coordenação da Federação das Indústrias de Alagoas/Senai,
Governo de Alagoas - por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) -, Sebrae Alagoas,
Braskem e Sindicato das Indústrias do Plástico de Alagoas. Foram investidos R$ 2,5 milhões para a construção
civil e aquisição dos equipamentos. A Krona - tubos e conexões fez doação de máquinas assim como de outras
unidades do Senai. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Energia e Logística, Luiz Otavio Gomes,
enfatiza que o objetivo do Núcleo do Plástico é treinar, capacitar e profissionalizar os operários alagoanos para
que desenvolvam um bom trabalho nas empresas. “Com isso, Alagoas passará a ser, em definitivo, uma
referência no Nordeste”. “O NTPlás tem estrutura moderna, de referência, suprindo a falta de mão-de-obra no
mercado, pois as indústrias de Alagoas possuem tecnologia de ponta. Alagoas está começando pela base, pelo
alicerce”, explica o instrutor dos cursos do NTPlás do Senai, Paulo Roberto Kilder. Informou o IG (Guilherme
Barros).
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1º Encontro Internacional de Inovação Tecnológica Sustentável
Estimular uma tendência mundial e o desenvolvimento de recursos tecnológicos de forma sustentável foi o intuito
do 1º Encontro Internacional de Inovação Tecnológica Sustentável, que aconteceu nos dias 15 e 16 de outubro em
Juiz de Fora (MG). Com representantes do Brasil, Espanha, Áustria, Colômbia e Equador, entre outros países, o
encontro incentivou o intercâmbio entre empresas e instituições na busca de soluções sustentáveis através da
divulgação de trabalhos e trocas de experiências, colocando Juiz de Fora no centro deste amplo debate. Foram
debatidas questões como o agronegócio do leite, energias renováveis (biocombustível), gestão de resíduos,
reciclagem energética e o papel dos plásticos nesse contexto, competitividade industrial e financiamentos,
promovendo o desenvolvimento tecnológico da região, esperando-se transmitir conhecimentos e as novidades do
mercado. Informou o Juiz de Fora Já.

Inflação pelo IGP-10 acelera para 1,15% em outubro
A inflação medida pelo Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) subiu para 1,15% em outubro, ante a taxa de 1,12%
observada em agosto. O índice foi puxado pelos preços ao consumidor. Os dados foram divulgados nesta segundafeira (18/10) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), componente do IGP
que mede os preços no atacado, recuou para 1,51%, ante taxa de 1,63% no mês anterior. O índice do grupo Bens
Finais acelerou para 1,70%, contra 0,88% em setembro, puxado pelo subgrupo alimentos in natura, cuja taxa
passou de 2,31% para 8,97%. Já o grupo dos bens intermediários desacelerou, de 0,36% para 0,10%, com
destaque para materiais e componentes para manufatura, (0,39% para -0,03%). O índice de Matérias-Primas
Brutas também teve recuo, passando de 4,48% para 3,26%. Contribuiu para a desaceleração os itens minério de
ferro (5,35% para -3,56%), algodão em caroço (26,22% para 6,35%) e soja em grão (6,60% para 3,23%). O Índice
de Preços ao Consumidor (IPC), componente do IGP que mede os preços no varejo, acelerou para 0,55%, frente a
0,11% em setembro. Seis das sete classes de despesa componentes do índice apresentaram aceleração, com
destaque para Alimentação, cuja taxa passou de -0,05% para 1,07%. No sentido contrário, o grupo Transportes
teve recuo na taxa (0,12% para -0,02%), influenciado pela queda dos preços da gasolina, que apresentou taxa de
-0,51%. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) passou de 0,13% em setembro para 0,20% em outubro.
O indicador foi influenciado pelo grupo Materiais e Equipamentos, que avançou de 0,19% para 0,42%. Informou o
Brasil Econômico.

Mercado eleva projeção para inflação e reduz câmbio
As instituições financeiras elevaram o prognóstico para a inflação e reduziram a expectativa para a taxa de câmbio
em 2010, segundo o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (18/10) pelo BC. Os agentes de mercado
consultados estimam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre 2010 a 5,20%, ante
5,15% na semana passada. Há quatro semanas, a projeção era de 5,01%. Para o ano que vem, as instituições
também aumentaram a estimativa de 4,98% para 4,99%. Por sua vez, a projeção para o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) foi elevada para 9,73%, frente a 9,57% na semana anterior. Há um mês, a estimativa era de
9,05%. Já a aposta para 2011 foi mantida em 5,25%. Para o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGPDI), a previsão para 2010 foi de 9,68%, face a 9,64% na semana anterior. Há quatro semanas, a estimativa era
de 9,08%. A expectativa para 2011 passou de 5,08% para 5,14%. As instituições consultadas pelo BC mantiveram
a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) doméstico de 2010, a 7,55%. As projeções para 2011 apontam
para um crescimento de 4,50%. O mercado manteve a previsão para a taxa básica de juros do país (Selic) em 2010
a 10,75% ao ano pela oitava semana seguida. Para 2011, a taxa também permaneceu inalterada, a 11,75%. De
acordo com o boletim Focus, a projeção para a taxa de câmbio foi reduzida para R$ 1,70 ao fim deste ano, contra
R$ 1,75 na semana anterior. Em relação ao ano que vem, os agentes de mercado estimam que a taxa fique em R$
1,80. Informou o Brasil Econômico.

Petrobras quer vender participação em refinaria argentina
A Petrobras deverá vender sua participação de 28% na Refinor, refinaria argentina controlada pela Repsol YPF. A
medida faz parte da reestruturação na subsidiária Petrobras Argentina, que já incluiu a negociação de uma
refinaria em San Lorenzo e de 360 postos de combustíveis no país vizinho. A estatal também anunciou que, mesmo
com o risco perder o apoio da estatal venezuelana PDVSA, na Sociedade de Propósito Específico (SPE), para a
construção e operação da Refinaria Abreu e Lima, o prazo de operação previsto para o primeiro semestre de 2013,
está mantido. Na última quarta-feira (14), foi divulgado que a PDVSA deverá emitir nas próximas semanas US$ 3
bilhões em bônus com vencimento em 2017. O montante, segundo a empresa, será usado para o plano de
investimentos deste ano e, provavelmente, para arcar com os prejuízos obtidos com a queda de produção e de
refino. Assim, ficará difícil sobrar recursos para investir em projetos como o da refinaria em Pernambuco e a outra
no Equador. Com investimento de R$ 23 bilhões, a Refinaria Abreu e Lima é o empreendimento mais caro da história
do Estado de Pernambuco. A unidade irá gerar 15 mil empregos no pico da construção e 1,5 mil na administração.
A produção está estimada em 230 mil barris por dia. Informaram a Folha de Pernambuco e o Relatório Reservado.
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Milhares em manifestações na China e no Japão por disputa territorial
Várias cidades da China foram palco de manifestações contra o Japão ao mesmo tempo que milhares saíram
às ruas em Tóquio em protesto contra o regime de Pequim no sábado (16), devido à disputa sobre ilhas do Mar
da China com reservas de petróleo e gás natural. O primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan, condenou nesta
manhã (18) as manifestações anti-nipônicas que ocorreram no último fim de semana na China para
reivindicar a soberania das ilhas Senkaku. "O governo lamenta os protestos contra o Japão de 16 e 17 de
outubro na China e lhes pedimos [às autoridades chinesas] com firmeza que garantam a segurança das
empresas e dos cidadãos japoneses", declarou Kan ao Senado japonês sobre os atos onde foram registrados
casos de vandalismo. "Há uma necessidade entre ambos os países de colaborar com extrema calma e de
reforçar os vínculos de modo estrategicamente recíproco", acrescentou o premier japonês em seu discurso. O
litígio pelas ilhas, conhecidas como Senkaku no Japão e Diaoyu na China, localizadas no Mar da China Oriental,
levaram a população dos dois países a realizarem manifestações neste fim de semana. A disputa histórica
acirrou-se no último dia 8, com a prisão do capitão de um pesqueiro chinês pelas forças nipônicas nas
proximidades das ilhas. Informaram agências internacionais.

Preços de petróleo caem
Na sexta-feira (15), em Nova York, o contrato do WTI para novembro perdeu US$ 1,44 , para US$ 81,25, enquanto
o vencimento de dezembro caiu US$ 1,43, para US$ 81,93. Em Londres, o Brent de novembro fechou a US$ 82,45,
com baixa de US$ 1,75, e o ativo para dezembro foi cotado a US$ 82,95, com perda de US$ 1,68. Informaram
agências Internacionais.

Programação de eventos Embalagens Educare
A Educare Engenharia do Produto FDTE lança a programação de cursos de embalagens para o mês de outubro. Dia
19 será realizado o curso Embalagens Plásticas para Cosméticos, que vai abordar os principais tipos de cosméticos
e as proteções exigidas, visão técnica das embalagens, etapas do desenvolvimento, materiais, processos, análise
de ciclo de vida, estudos de casos, etc. no próximo dia 20 de outubro às 8h30, a segunda edição do Café &
Tecnologia. O palestrante será Marcel Picheli, que falará sobre o tema “Oportunidades e Tendências na Decoração
de Embalagens com Autoadesivos”. Picheli é gerente de Produtos da Avery Denisson do Brasil, empresa líder
mundial do segmento de autoadesivos. O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail
educare@fdte.org.br. Nos dias 26 a 28 de outubro e 4 e 9 de novembro, será realizado o curso Produção Grágica a
serviço do design, que vai abordar conceitos, a atuação do produtor gráfico, fluxo de trabalho, materiais, arte final,
tipos de impressão, etc. Informações e inscrições podem ser feitas no portal: www.inovata-fdte.org.br

ABINT participa da ITMF 2010, abordando tendência positiva do mercado interno
Acreditando no potencial do mercado interno de uma maneira geral, e também em razão das obras de
infraestrutura, pré-sal, Copa do Mundo e Olimpíadas, a Associação Brasileira das Indústrias de Nãotecidos e
Tecidos Técnicos (ABINT) participará do fórum internacional de debates sobre o setor têxtil, o ITMF 2010, que
acontecerá pela terceira vez no Brasil. O evento será em São Paulo de 17 a 19 de outubro, no Hilton Morumbi. O
presidente da entidade, Laerte Guião Maroni, fará uma palestra sobre os “Têxteis Técnicos: usos e vantagens dos
geossintéticos na preservação do meio ambiente em obras de infraestrutura” no dia 19 de outubro às 9h. Para
Maroni, o evento é uma oportunidade de mostrar as aplicações dos tecidos técnicos e nãotecidos para o setor de
Construção Civil/Geotecnia. “Além do Brasil ter se tornado um canteiro de obras, as indústrias de transformação,
que são as grandes clientes de nãotecidos e tecidos técnicos, estão com as atividades em alta”, explica o
presidente da ABINT. As aplicações na construção civil/ geotecnia nos tecidos técnicos correspondem a 7,5% da
produção, enquanto nos nãotecidos o percentual é de 3,8. Ainda na ocasião, a ABINT aproveitará para divulgar a
quarta edição da NT&TT Show – Feira Internacional de Nãotecidos e Tecidos Técnicos. O maior evento do setor na
América Latina ocorrerá de 26 a 28 de outubro de 2011, no Expo Center Norte, quando a associação completará 20
anos de atividade.

Agenda de eventos do Sinproquim
No dia 20 de outubro, o Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no
Estado de São Paulo (Sinproquim) realizará u evento Café com Opinião, com a participação do jornalistas Carlos
Sardenberg, que vai falar sobre as perspectivas do cenário econômico, suas tendências, encaminhamentos e
estratégias de negócios. Já no dia 21, o Sinproquim realizará a palestra “Situação atual do Comércio Exterior
Brasileiro e as Perspectivas para o Futuro", com a presença do secretário de comercio exterior do Ministério do
Desenvolvimento (MDIC), Welber Barral. Os dois eventos acontecem gratuitamente na sede do Sinproquim, em São
Paulo. Informações pelo telefone (11) 3287-0455.

Lançamento nacional da Escola de Consumo Responsável
Com o objetivo de ampliar o alcance dos conceitos sustentáveis sobre consumo e descarte de sacolas plásticas e
com o diferencial de ser itinerante, no dia 21 de outubro acontecerá o lançamento nacional da Escola de Consumo
Responsável, que levará, por todo o Brasil, as práticas de redução do uso excessivo, da reutilização e do descarte
adequado das sacolinhas. O evento acontecerá na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com o apoio da
Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) e do Sindicato da Indústria de Material Plástico
do Estado do Rio de Janeiro (Sinperj). A iniciativa é do Instituto Nacional do Plástico (INP), Plastivida Instituto Sócio
Ambiental dos Plásticos e Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (ABIEF).
Informações no telefone (11) 2148-4756.
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