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Cadeia Produtiva

Banco Espírito Santo passa a deter 10,93% da Unipar
O banco português Espírito Santo passou a deter indiretamente uma fatia de 10,93% do capital ordinário da
Unipar Participações, companhia que possui investimentos nos setores químico e petroquímico no Brasil. A
operação se deu por meio da controladora da Unipar, a Vila Velha Administração e Participações. Informou a
Agência Estado.

Negócios para o Plástico

Setor de brinquedo prevê crescer 15% com barreira a importado
Presenteado pelo governo no final de dezembro com um aumento de imposto a importações, o setor brasileiro
de brinquedos registrou crescimento de 11% no ano passado. O faturamento da indústria, que combateu a
entrada de produtos chineses durante todo o ano, ficou em R$ 3 bilhões, segundo levantamento da Associação
Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq). A elevação de 20% para 35% do tributo ao importado deve
contribuir para um crescimento de 15% do mercado nacional em 2011. Para isso são esperados cerca de 2.000
lançamentos no mercado de brinquedos. A meta do setor é ganhar mais de 5% de participação sobre os
chineses, origem de quase 90% das importações brasileiras. Hoje o mercado está dividido em 60% de
importados e 40% de produção nacional. "Estamos otimistas quanto ao enfrentamento aos produtos chineses.
O Brasil é um dos únicos sobreviventes do ataque chinês na América. Praticamente todos os mercados foram
quebrados pela China, que produz 85% do brinquedo do mundo", diz Synésio Batista da Costa, presidente da
Abrinq. As vendas no último Dia da Criança, principal data para o comércio de brinquedos, com 40% da
participação anual, tiveram incremento de 12% ante o mesmo período do ano anterior. No Natal, que representa
30%, a alta foi de 9% na mesma base de comparação. O maior volume ficou concentrado em jogos cartonados,
bonecas e carros com controle remoto. Informou a Folha de S. Paulo (Mercado Aberto).

Setor de eletrônicos prevê vendas 15% maiores em 2011
A Eletros, entidade que reúne os fabricantes do setor instalados no País, projeta para 2011 os mesmos índices
previstos no ano passado, com crescimento de 15% em eletrônicos, 10% no setor de portáteis e 7% na
chamada linha branca (fogões, geladeiras, lavadoras e freezers, produtos que levam plásticos em sua
composição). As fábricas estão recompondo seus estoques depois das vendas de fim de ano, que foram muito
fortes", afirma Wilson Périco, presidente do Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e
Similares (Sinaees) do Amazonas. "Todos os sinais são de que o ritmo vai continuar bom no primeiro semestre",
disse ele. Informou a Agência Estado

Movimentos da Indústria

Abiquim tem nova gerente na área de comércio exterior
A engenheira Denise Mazzaro Naranjo passou a coordenar, a partir de 03 de janeiro (segunda-feira), a área de
Assuntos de Comércio Exterior da entidade. Ela é formada em engenharia química pela Fundação Armando
Álvares Penteado, com pós-graduação em Economia Internacional e em Gestão Empresarial para a Indústria
Química. Denise trabalha na Abiquim há 24 anos como assessora de Comércio Exterior. Denise sucederá ao
economista Renato Endres, que ingressou na Abiquim em 1969 e coordenou a área de Comércio Exterior da
entidade por 22 anos. Endres continuará colaborando com a Abiquim como consultor. Informou o Fator Brasil.

Indústria perde R$ 17,3 bi e deixa de criar 46 mil vagas com importações
Pressionada pelas importações, a indústria brasileira de transformação perdeu R$ 17,3 bilhões de produção e
deixou de gerar 46 mil postos de trabalho em apenas noves meses de 2010. A informação é de um estudo
inédito da Fiesp que mediu o impacto que o processo de perda relativa do setor na transformação do Produto
Interno Bruto (PIB) apresenta na economia brasileira. Em dois anos, o chamado coeficiente de importação, que
mede o percentual da demanda interna supridos por produtos vindos do exterior, subiu quase dois pontos.
Passou de 19,6%, no acumulado de janeiro a setembro de 2008 (pré-crise), para 21,2% no mesmo período de
2010. Informou O Estado de S. Paulo.

Providência avalia como enquadrar ações no porcentual do Novo Mercado
A Companhia Providência Indústria e Comércio informa que está avaliando e definindo sua estratégia para
atender solicitação da Bovespa, para que se enquadre no porcentual mínimo de ações em circulação exigido
pelo Novo Mercado, que é de 25%. De acordo com o comunicado enviado à CVM, a empresa pode adotar uma
ou mais das seguintes alternativas: alienação de ações mantidas em tesouraria ou do proporcional dos papéis
mantidos pelos controladores; alteração do quadro de administradores que possuam ações da companhia ou
ainda outras opções com as quais possa atingir este objetivo. A Providência não detalha qual é o porcentual
de ações hoje em circulação no mercado. A Bovespa deu a empresa prazo até 31 de março de 2011 para o
enquadramento. Informou a Agência Estado.

Sustentabilidade

Boa notícia
A indústria de PET reciclado cresceu 3,6% no Brasil em 2009. Das 471 mil toneladas de embalagens produzidas,
55,6% foram recicladas, mantendo o país em posição de destaque no mundo Os dados são do 6o Censo da
Reciclagem de PET, divulgado mês passado pela Associação Brasileira da Indústria do PET. Informou a Casa
Claudia (Jan).

Política e Economia

Mantega diz que governo adotará mais medidas cambiais, se preciso
O Brasil está pronto para tomar mais medidas para conter a alta do real, disse o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, no domingo (9/1), alertando sobre uma "guerra comercial" se os governos continuarem derrubando suas
moedas para impulsionar as exportações. "Essa guerra cambial está se transformando em uma guerra comercial",
afirmou o ministro em entrevista ao Financial Times, publicada no site do jornal na noite de domingo. "Temos uma
excelente relação comercial com a China. Mas existem alguns problemas já que a China é um grande competidor
em bens manufaturados. Claro que gostaríamos de ver uma valorização do iuane". Mantega também disse que o
governo vai mirar os mercados futuros para conter a alta do real. "Você pode esperar mais medidas no mercado
futuro". Informou o Brasil Econômico.

Mercado eleva pela 5ª vez projeção para IPCA em 2011
As instituições financeiras voltaram a elevar as previsões para a inflação neste ano, segundo o relatório Focus
divulgado nesta segunda-feira (10/1) pelo Banco Central (BC). Os agentes de mercado consultados estimam que
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre 2011 a 5,34%, ante projeção de 5,32% verificada
na semana passada. Para o próximo ano, as instituições prevêem que a inflação fique em 4,50%. Por sua vez, a
aposta para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) em 2011 foi reduzida de 5,54% para 5,53%. Para o Índice
Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), a previsão para 2011 permaneceu inalterada, a 5,50%. As
instituições consultadas pelo BC esperam que o Produto Interno Bruto (PIB) doméstico de 2011 registre crescimento
de 4,50%. O mercado manteve a previsão para a taxa básica de juros do país (Selic) em 2011 a 12,25% ao ano.
No próximo ano, a expectativa é que a Selic fique em 10,75%. De acordo com o boletim Focus, a projeção para
a taxa de câmbio foi mantida em R$ 1,75 ao fim deste ano. Para 2012, a projeção é de R$ 1,80. Informou o
Brasil Econômico.

América Latina

Lobão diz que se PDVSA não entrar com dinheiro, Petrobras fará refinaria sozinha
A parceira entre a Petrobras e a PDVSA para construção de uma refinaria em Pernambuco só será efetivada se a
estatal petrolífera da Venezuela aportar dinheiro no negócio. "A PDVSA só será sócia de fato se entrar com dinheiro",
disse o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. As duas empresas fecharam um acordo para a construção da
refinaria de Abreu e Lima. A refinaria deve custar US$ 13 bilhões e a construção deve ser concluída em 2012.
Apesar da PDVSA não ter colocado nenhum dinheiro até agora, Lobão tentou minimizar a situação, afirmando que
a Venezuela "é um país amigo do Brasil". Para o ministro, não haverá prejuízo para a Petrobras. Se a estatal
venezuelana só entrar efetivamente com recursos após a conclusão da refinaria, ela terá que pagar os custos
bancados pela estatal brasileira com correção. "Ela terá que pagar 40% dos custos corrigidos. Não haverá
prejuízo nenhum para a Petrobras", disse. "Se não pagar, a Petrobras fará a refinaria sozinha", acrescentou.
Informou a Agência Estado.

Mundo

Irã coloca America Latina como mercado estratégico na petroquímica
O Irã escolheu América Latina, África e China como seus objetivos estratégicos no mercado petroquímico, revelou,
ontem, o chefe de planejamento petroquímico da Companhia Nacional de Petróleo, Youssef Mosafer. Segundo o
diretor, a intenção final é "dominar o mercado internacional através da oferta de uma ampla gama de produtos
deste setor". "O Irã exportou 10 milhões de toneladas de produtos como o polietileno, metanol, benzina, etano,
sulfureto, propileno ou PVC, nos últimos nove meses, no valor de US$ 6,450 bilhões", detalhou. Um número que
segundo Mosafer faz prever que a exportação total do presente ano será maior que o anterior, no qual se superaram
os 14 milhões de toneladas. Por países, o primeiro país receptor é China, que junto à África e América Latina
são os objetivos estratégicos a longo prazo do Irã, acrescentou Mosafer, citado pela televisão estatal.
Informaram agências internacionais
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Cotação

Preços do petróleo encerram semana em queda
Os investidores não receberam bem os dados sobre o mercado de trabalho americano e os preços internacionais
do petróleo fecharam mais uma vez em queda nesta sessão. Em Nova York, o contrato do WTI para entrega em
fevereiro terminou cotado a US$ 88,03 o barril, com queda de US$ 0,35. O vencimento de março ficou em
US$ 89,22, recuo de US$ 0,53. Em Londres, o Brent de fevereiro encerrou valendo US$ 93,33, com
desvalorização de US$ 1,19, enquanto o contrato de março fechou a US$ 93,18, também com perda de
US$ 1,19. Informaram agências internacionais.

Agenda

Agenda econômica da semana
Os dados internacionais estão no foco do mercado nesta semana. Analistas esperam que os indicadores de Estados
Unidos e Europa reforcem a ideia de maior fôlego para a recuperação econômica das regiões. A visão um pouco
mais otimista deve se confirmar com a divulgação, na quarta-feira, do Livro Bege, relatório do governo que reúne
dados e projeções econômicas sobre a situação dos EUA, e com o dado da produção industrial, que sai na sextafeira. O governo norte-americano divulga o deficit fiscal do país na quarta-feira. A Europa informa o indicador da
indústria no mesmo dia. No Brasil, os destaques são os indicadores de comércio varejista e a primeira prévia do
IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) de janeiro, referente ao final do mês de dezembro. Já o indicador de
inflação, que sai hoje, deve mostrar desaceleração, segundo os analistas, puxada por ritmo menor de produtos
agrícolas. Na quarta-feira sai também o índice de salário e emprego na indústria de novembro.

Interplastica 2011
Acontecerá entre 25 e 28 de janeiro de 2011 a Interplastica - Feira Internacional de Plásticos e Borracha de Moscou.
Contatos: Eva Rugenstein / Sebastian Pflügge + 49-211-4560 240 ou pelos e-mails RugensteinE@messeduesseldorf.de e PflueggeS@messe-duesseldorf.de

Messe Brasil e a alemã Demat anunciam a EuroMold Brasil 2012
Evento é um dos principais do mercado de ferramentais, moldes e design na Europa, EUA, África do Sul, Rússia,
Índia e China e seguirá o mesmo padrão na América Latina. A Messe Brasil, uma das principais organizadoras de
eventos técnicos voltados para a indústria brasileira, e a Demat, uma das mais representativas empresas privadas
de organização de feiras da Alemanha, anunciam a criação de uma joint venture para realização da EuroMold Brasil
– Feira de Fabricantes de Moldes, Ferramentas e Design, programada para estrear no Brasil em 2012. O evento
segue os padrões da EuroMold, a maior feira mundial para o segmento, que acontece anualmente em Frankfurt,
em dezembro. A Demat também organiza e promove a AmericaMold em Cincinnati nos EUA, AfriMold em
Johannesburg na África do Sul, DieMould Índia em Chennai na Índia, RosMould em Moscou na Rússia e a AsiaMold
em Guangzhou na China. Segundo Richard Spirandelli, gerente de marketing da Messe Brasil, a joint venture é
resultado da convergência de interesses das duas empresas organizadoras no mercado de ferramentais, moldes e
design da América Latina. “Com eventos em quatro continentes, os clientes da Demat tem oportunidade de explorar
novos negócios nos cinco continentes, incluindo a partir de agora a América Latina”, afirma. Análises de mercado
e a identificação de necessidades junto a expositores internacionais, levaram a criação do novo evento que será
realizado de 20 a 24 de agosto de 2012, em Joinville/SC – Brasil, paralelo à Interplast 2012 – Feira e Congresso de
Integração da Tecnologia do Plástico. “Entendemos que a primeira edição junto com a Interplast, agrega valor à
cadeia de moldes, ferramentarias e design, ampliando as possibilidades de negócios para visitantes e expositores
da cadeia de desenvolvimento de produtos”, comenta Spirandelli. A EuroMold Brasil será promovida ao mercado a
partir de janeiro de 2011, sendo a Messe Brasil responsável pela divulgação e comercialização no Brasil e demais
países da América Latina, e a Demat por expositores e visitantes dos demais continentes interessados em negócios
no Brasil. “A expertise da Messe Brasil em feiras técnicas para o setor de ferramentais plásticos, fundições e metalmecânico, somados ao sucesso da Interplast que caminha para a sétima edição e ao amplo relacionamento da
Demat no mercado mundial, respaldam o sucesso desta parceria internacional”, acrescenta Spirandelli.
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