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Basf eleva projeções para 2010
As vendas da Basf tiveram alta de 23% no terceiro trimestre, em comparação a um ano antes, somando 15,8
bilhões de euros. O lucro antes de juros, impostos e itens extraordinários subiu 77% no período, para 2,2
bilhões de euros. O lucro antes de juros e impostos saltou 122%, alcançando 2,15 bilhões de euros. Os
números fazem parte da prévia divulgada nesta quarta-feira. A empresa alemã melhorou ainda suas
perspectivas para o ano, tendo em vista a projeção de boa evolução dos negócios no quarto trimestre. Assim,
no exercício completo, as vendas devem somar 63 bilhões de euros e o lucro antes de juros, impostos e itens
extraordinários deve ficar em 8 bilhões de euros. Segundo o presidente do Conselho de Diretores Executivos da
Basf, Jürgen Hambrecht, o desempenho da companhia reflete o dinamismo de seus negócios, a excelência
operacional e um portfólio melhorado. Apesar dos resultados atuais, o executivo aponta para uma série de
incertezas nas perspectivas econômicas de longo prazo. "O desenvolvimento econômico positivo dos últimos
meses não vai continuar necessariamente no mesmo ritmo em 2011", notou. O executivo observou, por
exemplo, que o alto nível de endividamento de muitos países ameaça a estabilidade dos sistemas bancário e
financeiro. Informou o Valor Econômico Online.

Providência consegue R$ 150 milhões com BNDES para exportação
A Companhia Providência, fabricante de não-tecidos, tomou financiamento para exportação junto ao BNDES,
por meio do Programa BNDES-Exim Pré-Embarque, no valor de R$ 150 milhões. De acordo com comunicado da
empresa, a taxa de juros é pré-fixada em 7,0% ao ano e o prazo de pagamento é de 18 meses. Informou a
Agência Estado.

Teclado à prova d’água
A empresa norte-americana Seal Shield criou uma linha de teclados à prova d’água. A novidade conta com a
tecnologia Silver Seal, que os torna completamente submersíveis e à prova de máquinas lavadoras. Outro
diferencial é que os escritos dos equipamentos são feitos a laser, e, por isso, não desaparecem durante as
lavagens. O plástico do teclado leva também íons de prata, que impedem a proliferação de bactérias. Além dos
modelos tradicionais, há opções sem fio. Informou o Terra Tecnologia.

Boas vendas com a chegada do Natal
De acordo com José Ricardo Roriz, presidente da Abiplast, o consumo interno de produtos plásticos deve bater
recorde em 2010, alcançando 5,7 milhões de toneladas. "Vamos vender mais até o final do ano", diz. Segundo
o executivo, as vendas do setor devem crescer 10% em relação a 2009. "Normalmente final de ano e verão são
períodos em que aumenta a utilização de produtos plásticos". Os principais itens são garrafas para bebidas,
embalagens para cosméticos e alimentos, tampas, brinquedos e componentes para eletroeletrônicos. A
indústria automobilística, que utiliza cada vez mais componentes de plástico nos veículos, também gera
impacto positivo no setor. Informou o Portal Fator Brasil.

A. Schulman compra Mash Compostos
A norte-americana A. Schulman anunciou nesta segunda-feira a aquisição da produtora brasileira de
compostos plásticos Mash. O valor da aquisição não foi divulgado. A A. Schulman espera que o negócio seja
concluído até 3 de novembro e informou que a aquisição ainda está pendente por conta de procedimentos
habituais. A companhia norte-americana afirmou que a aquisição da Mash vai expandir sua presença no
mercado brasileiro. A A. Schulman fornece compostos plásticos e resinas que são utilizados como matériasprimas em uma variedade de mercados. Enquanto isso, a Mash Compostos Plásticos é controlada da Mash
Têxtil e opera desde 2004 em São Paulo, atuando com produtos para segmentos como automotivo, eletrônicos
e agricultura. Informaram O Globo e Reuters.
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Aulas de consumo responsável em todo o Brasil
Treinar fiscais, supervisores, gerentes e encarregados dos supermercados sobre como utilizar adequadamente as
sacolas plásticas sem prejuízo ao ambiente. Esse é o objetivo da Escola de Consumo Responsável, que levará a
todo o Brasil as práticas de redução do uso excessivo, da reutilização e do descarte adequado das sacolinhas. A
Escola de Consumo Responsável terá seu lançamento nacional hoje. O evento será 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 (Simperj). A Iniciativa é do Instituto
Nacional do Plástico (INP), da Plastivida Instituto Sócio Ambiental dos Plásticos e da Associação Brasileira da
Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (Abief). Informou o jornal O Globo.

TerraCycle expande seus negócios no Brasil através da reciclagem de embalagens
Com menos de um ano de operação em solo brasileiro, a americana Terracycle, especializada na criação de
produtos verdes a partir de resíduos de difícil destinação, planeja a sua expansão. O diretor da empresa Guilherme
Brammer explica que começou a utilizar embalagens garrafas plásticas de refrigerantes, coletadas nas lixeiras da
vizinhança, para criar seus produtos feitos e embalados inteiramente de lixo. E daí surgiu a empresa. “ Nosso foco
são embalagens que não despertam o interesse de cooperativas. Garrafas Pet e latas de alumínio já são
recicladas”, diz Brammer. Até agora, 2 bilhões de embalagens já foram coletadas pelos colaboradores da
Terracycle. A maior brigada brasileira é mantida pela Kraft Foods, com 5 mil equipes. Transformar embalagens em
novos produtos contribui para o ambiente.O investimento segundo Guilherme, pode variar de R$500mil até
R$3milhões ou mais por ano. Informou o Brasil Econômico.

Banco Central mantém a taxa de juros básica em 10,75%
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Banco Central (BC) manteve a taxa básica de juros
(Selic) a 10,75%. A decisão dos diretores da autoridade monetária em sua penúltima reunião do ano não
surpreendeu o mercado que já espera a manutenção até o final de 2010. De acordo com comunicado do BC,
"avaliando o cenário macroeconômico e as perspectivas para a inflação, o Copom decidiu, por unanimidade,
manter a taxa Selic em 10,75% ao ano, sem viés". "Já era um consenso de que o Copom não mudaria a taxa de
juros. Informou o DCI.

PDVSA lança US$ 3 bilhões em bônus
Tão comentada nos últimos dias por conta de sua possível desistência em participar da Refinaria Abreu e Lima, a
estatal Petróleos de Venezuela SA PDVSA lançou ontem a emissão de US$ 3 bilhões em bônus com vencimento em
2017 e cupom (juro nominal) de 8,5%. Os bônus foram precificados ao par, segundo o prospecto da empresa
colocado no site do banco central venezuelano. Companhias e pessoas físicas com residência na Venezuela poderão
comprar os bônus à taxa de 4,3 bolívares por dólar. Os bônus poderão ser negociados depois em dólares no mercado
secundário. Os compradores potenciais poderão encaminhar ordens até sexta-feira. Os resultados da venda serão
publicados no próximo dia 25, de acordo com o prospecto. Informou a Dow Jones.
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Reino Unido fará corte de gastos de R$ 220 bilhões
O governo do Reino Unido anunciou ontem o maior pacote de cortes de gastos públicos do país desde a 2.ª
Guerra Mundial, com o objetivo de combater um déficit público recorde e conter a dívida pública. As medidas,
anunciadas no Parlamento pelo ministro das Finanças, George Osborne, afetam praticamente todas as áreas
do governo. Os cortes incluem £ 7 bilhões (cerca de R$ 18,7 bilhões) em benefícios sociais, o enxugamento de
4% ao ano no financiamento à segurança pública e 8% de cortes no orçamento da defesa nos próximos cinco
anos. Serão cortados em média 19% dos orçamentos dos departamentos do governo - menos do que os 25%
esperados. Os cortes devem provocar o fechamento de 490 mil empregos no serviço público até 2015. Nos
próximos quatro anos, os cortes de gastos do governo britânico devem chegar a £ 83 bilhões (cerca de R$ 220
bilhões). Também devem ser elevados impostos para aumentar a arrecadação em £ 29 bilhões (cerca de R$ 77
bilhões). O Reino Unido tem hoje o maior déficit público de sua história, de mais de £ 150 bilhões (cerca de R$
398 bilhões). Isso equivale a 11% do PIB do país, o mais alto déficit estrutural entre todos os países europeus,
segundo Osborne. À beira da quebra. "Hoje é o dia no qual o Reino Unido saiu da beira da quebra", afirmou o
ministro das Finanças, durante o anúncio dos cortes. "É um caminho difícil, mas leva a um futuro melhor. O
setor público precisa mudar para apoiar as aspirações e as expectativas da população de hoje, em vez das
(expectativas) dos anos 1950." Informou O Estado de São Paulo.

Preços do petróleo voltam a subir
Os preços do petróleo subiram US$ 2 nesta jornada. Além do movimento do câmbio, os investidores estudam os
números referentes aos estoques de energia dos Estados Unidos. Ontem (20), em Londres, o Brent para dezembro
estava a US$ 83,12 e o vencimento de janeiro de 2011 era negociado a US$ 83,55, com avanço respectivo de US$
2,02 e US$ 2. Em Nova York, o WTI vencendo em novembro subia US$ 2,02, a US$ 81,51. O contrato do último mês
deste ano marcava US$ 82,05, expansão de US$ 1,89. Informaram as agências internacionais.

Programação de eventos Embalagens Educare
A Educare Engenharia do Produto FDTE realizará, nos dias 26 a 28 de outubro e 4 e 9 de novembro, 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.

Especialista americano apresenta seminário sobre Injeção de Plásticos em cidades
do Sul e São Paulo
“Moldagem Científica” é o título do seminário a ser ministrado pelo especialista americano em injeção Bill Tobin
nas cidades de Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Joinville entre os dias 29/11 e 03/12/2010. O
seminário foi desenvolvido para apresentar técnicas de produção e processamento que resultam em redução de
custos e que podem beneficiar mesmo aqueles profissionais com muita experiência. Os profissionais que mais
obterão proveito deste seminário são os Técnicos de Regulagem, Operadores líderes, Supervisores de Injeção,
Técnicos de Ferramentaria e Manutenção, Engenheiros de Produção, Máquina e Molde e Inspetores e Supervisores
da área de qualidade. O seminário está sendo organizado pela Plassoft Tecnologia Ltda, contando com patrocínio
da Steelmach e Pavan Zanetti e apoio institucional da Abiplast, Sindiplast-SP, Simplás, Simpesc, INP, Revista
Plástico Sul, Sociesc/Tupy e Blog do Plástico. Estão sendo oferecidos descontos especiais para inscrições
antecipadas (até 12/11) e para associados aos Sindicatos, Abiplast e INP. As inscrições no seminário poderão ser
realizadas diretamente no site.
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