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Cadeia Produtiva

Camex prorroga redução do II de matéria-prima para resina PET 21 January 2011
Foi publicada no dia 20, no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução nº 2 da Câmara de Comércio Exterior
(Camex) que prorroga até 31 de julho de 2011 a redução temporária da Tarifa Externa Comum (TEC) para o
ácido tereftálico e seus sais (NCM 2917.36.00), por razões de desabastecimento. As importações não poderão
ultrapassar a cota de 150 mil toneladas. O produto que continua com redução do Imposto de Importação (II),
de 12% para 0%, também conhecido como PTA, é a principal matéria- prima para fabricação da resina pet, o
mais importante poliéster comercial, com aplicação nos setores de embalagens, filmes e fibras. A Resolução
n°2 também determina que o prazo de vigência da redução do imposto terá início no próximo dia 11 de fevereiro,
quando termina o prazo da redução temporária para o mesmo produto, estabelecida pela Resolução Camex
n°47. A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC) poderá editar norma complementar, visando estabelecer os critérios de alocação da cota permitida.
Informou a redação do Leia!.

Braskem planeja internacionalizar área de distribuição
A Quantiq, unidade de distribuição de produtos químicos da Braskem, quer internacionalizar suas operações e
fazer aquisições. Esses dois itens formam a base de uma estratégia de expansão que tem como meta
proporcionar um crescimento anual de 24% nos próximos anos. Informou o Brasil Econômico.

Negócios para o Plástico

Antilhas ganha agilidade no abastecimento de lojas com novo software
A Antilhas, fabricante de embalagens, incluindo plásticos, acaba de disponibilizar aos seus clientes o JIT
Evolution, um software de última geração para gestão de abastecimento automático dos estoques de lojas e
indústrias. O novo sistema é uma versão avançada do já utilizado Just in Time (JIT). A Antilhas foi a primeira
empresa do setor a fornecer embalagens por meio do sistema JIT, possibilitando o gerenciamento dos estoques
de embalagens de cada loja de uma rede de franquias. “O varejo nacional está muito competitivo e a utilização
do JIT Evolution contribui para o ganho de produtividade do varejista e oferece agilidade no abastecimento de
cada loja”, afirma Maurício Groke, diretor de vendas e marketing da Antilhas. A nova tecnologia faz
automaticamente o abastamento de estoques de cada loja ou indústria, mantendo os níveis de estoque
adequados, a garantia de entrega na data combinada e o gerenciamento da frequência de entrega alinhada à
demanda sazonal do cliente. Outro diferencial do sistema é a sugestão de itens adequados ao perfil de consumo
de cada loja, possibilitando o atendimento das demandas específicas. Por meio do novo sistema, a Antilhas
administra o fornecimento de embalagem e abastece automaticamente os pontos de vendas em todo o Brasil.
Com isso, as redes de varejo eliminam as despesas com manuseio, redespacho e retransporte às lojas, custos
administrativos e bi-tributação no refaturamento das embalagens às lojas. Informaram agências de notícias.

Questão das sacolinhas em SP
O presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), João Galassi, e o secretário estadual de Meio
Ambiente, Bruno Covas, devem discutir amanha o fim das sacolas plásticas nos supermercados paulistas. A
Apas pretende expandir para todo o Estado o projeto implantado há cinco meses em Jundiaí, onde 22 milhões
de sacolas deixaram de ser consumidas mensalmente. Informou o Valor Econômico.

Movimentos da Indústria

Repsol anuncia descoberta de novas reservas no Brasil
Um consórcio petroleiro integrado pela espanhola Repsol confirmou descoberta de reserva de petróleo de alta
qualidade em águas brasileiras, anunciada na terça-feira pela Petrobras. "A Repsol Sinopec [antiga Repsol
Brasil, que recentemente recebeu capital da empresa chinesa] e seus sócios, a Petrobras e a britânica BG
Group, descobriram petróleo de boa qualidade em águas profundas da Bacia de Santos", informa um
comunicado da empresa. "É uma reserva de 200 metros com petróleo de alta qualidade", diz o texto. O consórcio
tem participação de 45% da Petrobras, 30% do BG Group e 25% da Repsol Sinopec. A reserva foi descoberta
no poço Carioca Nordeste, a 275 quilômetros da costa de São Paulo. Informou o DCI.

Ritmo de crescimento da indústria cai a 44,7 pontos
O ritmo de crescimento da indústria caiu no fim do ano passado, de acordo com sondagem de dezembro
divulgada hoje (27) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em uma escala onde valores acima de 50
pontos indicam crescimento, a evolução da produção industrial no mês ficou em 44,7 pontos, 5,3 pontos abaixo
da linha divisória. Em novembro, o indicador registrado 52,7 pontos. A última vez em que o indicador mensal
havia apurado desaceleração na atividade foi em janeiro de 2010, quando ficou em 49,2 pontos. No documento
divulgado há pouco, a CNI afirma que "a produção cresceu de forma moderada em outubro e novembro e recuou
em dezembro mais que o esperado". A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) na indústria ficou baixo do
usual para os meses de dezembro. Em uma escala onde 50 pontos correspondem ao desempenho esperado para
o período, a UCI ficou em 48,2 pontos, em dezembro, o menor resultado do ano de 2010. Informou a Agência
Estado.
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Sustentabilidade

Reciclagem de isopor
O Brasil produziu cerca de 66,7 mil toneladas de isopor comum (EPS) em 2009. A reciclagem do material ainda é
tímida, mas cresce na indústria. Em 2007, a Termotécnica, de Joinville (SC), que fabrica 35% do isopor brasileiro,
reciclou 40 toneladas por mês do material. Ano passado, o número subiu para 400 toneladas mensais - um
aumento de 900%. O isopor reciclado se transforma em material para a fabricação de plástico. A Termotécnica tem
260 pontos de coleta espalhados no País, para consumidores e varejistas. O transporte do material coletado é a
etapa que mais dá trabalho, porque o poliestireno expandido (nome técnico do isopor) é leve e volumoso. Pouco
material ocupa muito espaço nos caminhões. Para coletar, devem ser retirados adesivos, plásticos, papéis e outras
"sujeiras" que vêm junto com as embalagens e utensílios de isopor descartados. Só 46% da produção brasileira
pode ser reciclada: os outros 54% vão para a construção civil, em lajes e sistemas de isolamento. Isopor é 98%
gás e 2% resina plástica de poliestireno. Nesta etapa, o material é quebrado em pedaços menores, desgaseificado
e derretido em uma máquina. O produto final é convertido em matéria-prima para a fabricação de plástico e em
seguida vendido para outras indústrias. Resultado: de molduras a solas de chinelo, o poliestireno resultante da
reciclagem do isopor serve para diversos setores que usam o plástico. Existe a possibilidade de fabricar o próprio
isopor reciclado, mas não em larga escala, pois o custo do processo é alto. Informou O Estado de S. Paulo.

Política e Economia

Janeiro começa com aumento de preços mais disseminado na economia
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de janeiro mostrou um cenário complicado par a inflação, com
pressões disseminadas pela economia, que não se limitam às cotações de alimentos. O Indicador subiu 0,76%
acima do 0,69% de dezembro e do 0,52% de janeiro de 2010, com alta forte dos serviços (como aluguel,
condomínio, barbeiro, empregada doméstica e conserto de automóveis) e também de alimentos e bebidas.
Informaram agências de notícias.

Produto importando ficou 8% mais barato
A combinação de um mercado aquecido com uma grande oferta mundial de produtos fez o Brasil aumentar o volume
de importação pagando menos pelos produtos desembarcados. No ano passado, o Brasil importou um volume total
13,9% maior que o de 2008, mas o preço médio dos desembarques caiu 8% no mesmo períod. Os dados são da
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex). Em 2010 as importações somaram US$ 181,6 bilhões,
o que significa elevação de 5% em relação a 2008. Informou o Valor Econômico.

Taxa de juros ao consumidor dispara
Após o anúncio de medidas para conter o crédito em dezembro e antes mesmo do aumento da taxa Selic na semana
passada, famílias e empresas já pagavam muito mais para tomar empréstimo nos bancos. Dados do Banco Central
mostram que, depois de uma ligeira alta das taxas em dezembro, o juro médio praticado no sistema financeiro
disparou de 35% anuais no fim do ano passado para 38% em 12 de janeiro, o mais alto patamar desde abril de
2009. Informou O Estado de S. Paulo.

América Latina

Petrobras fica cada vez menor na Argentina
Focada no pré-sal brasileiro, a Petrobras reduz gradualmente suas operações na Argentina, as maiores que ainda
detém no exterior. Nos últimos cinco anos, a produção de petróleo da estatal brasileira no país vizinho caiu 34%.
Os números acompanham o declínio da indústria petrolífera argentina, que vive o pior momento em duas décadas,
mas são mais acentuadas no caso da Petrobras. No mesmo período, de 2006 a 2010, a produção total de petróleo
caiu 6,1%. Informou o Valor Econômico.
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ExxonMobil passa PetroChina
A ExxonMobil, com valor de mercado de US$ 368,7 bilhões, retomou a posição de líder que ocupava no das maiores
empresas de petróleo do mundo PFC Energy 50. No ano passado, a líder era a PetroChina. A Petrobras passou para
número 3 este ano, com um valor de mercado de US$ 228,9 bilhões. Informou o DCI.

Lucro da Conoco
A petroleira americana ConocoPhillips registrou lucro de US$ 2,041 bilhões no quarto trimestre de 2010, um
aumento de 58,8% sobre o resultado líquido apurado no mesmo período de 2009. Com isso, a empresa acumulou
lucro de US$ 11,358 bilhões em 2010, ante US$ 4,414 bilhões em 2009. Informou o Valor Econômico.

Cotação

Preços do petróleo operam sem direção comum
A diferença entre os dois principais referenciais mundiais de preço do petróleo aumentou para mais de US$ 10
por barril, refletindo à divergência das condições em cada lado do Atlântico. O contrato do petróleo do tipo Brent
para entrega em março, referencial do Mar do Norte, aumentou US$ 1,97, para US$ 97,22 por barril, nas
negociações no mercado futuro europeu da Bolsa Intercontinental (ICE). O barril do petróleo do tipo West Texas
Intermediate (WTI) para março avançou US$ 0,66, para US$ 86,85, na Bolsa Mercantil de Nova York. A
disparidade, maior desde fevereiro de 2009, pode tornar ainda mais nebuloso o debate sobre as causas da alta
no preço do petróleo e quais devem ser as respostas. O WTI, regularmente citado na imprensa dos Estados
Unidos como o preço dominante do petróleo, caiu 4,6% nos últimos 30 dias. O Brent avançou 3,6%, sendo que
chegou a US$ 99 por barril em meados de janeiro. Informaram agências internacionais.

Agenda

Pacific Design & Manufacturing
Será realizada entre os dias 8 e 10 de fevereiro, a Pacific Design & Manufacturing, feira que acontece no Anaheim
Convention Center (EUA , Anaheim). A feira anual exibe os últimos avanços em engenharia, tecnologia em
automatização, lasers, motores, embalagem, protótipos, componentes, eletrônica, design e fabricação auxiliada por
computador, maquinaria para produção e outros. Entre os visitantes encontramos importantes figuras e
responsáveis por tomar decisões na indústria aeronáutica, aeroespacial, computação, produtos de consumo,
eletrônica, equipamento industrial, telecomunicações, etc. Informações no
http://www.canontradeshows.com/expo/pac11/.

Plastec West
Também entre os dias 8 e 10 de fevereiro, no Anaheim Convention Center (EUA , Anaheim) , acontece a Plastec West,
que apresenta soluções em plástico para indústrias variadas. Plastec West atrai profissionais da aviação e da
medicina, insumos, indústria automotriz, etc. O evento abrange temas como: fabricação automatizada, maquinário
de produção, serviços de contrato, materiais, moldes, tecnologia da automatização, materiais, logística, tecnologia,
etc. Informações no http://www.canontradeshows.com/expo/plastw11/.

Plastec South
Em março (dias 16 e 17) acontece no Orange County Convention Center - OCCC (EUA, Orlando), a Plastec South. A
feira fornece soluções para o processamento de plásticos para fabricantes de aeronaves e aviação, eletrodomésticos
e artigos para a casa, automotores, artigos de eletrônica e muito mais. Plastec South apresenta o último em:
máquinas processadoras, design e fabricação assistida por computador, máquinas de produção, serviços,
materiais, moldes e componentes, tecnologia de automatização e logística. Informações no
http://www.canontradeshows.com/expo/plasts11/.

Messe Brasil e a alemã Demat anunciam a EuroMold Brasil 2012
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. 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. 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.
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