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Açominas anunciou que irá investir US$ 250 milhões 
 
 
19/04/2004 08:38:11 - Jose Linhares (zelinhares@ig.com.br): Gerdau sempre....  
 
A Açominas, do Grupo Gerdau, anunciou que irá investir US$ 250 milhões em sua unidade de 
Ouro Branco, em Minas Gerais, com o intuito de elevar a capacidade de produção de blocos de 
500 mil toneladas por ano para 1,5 milhão de toneladas por ano. A afirmação foi feita pelo vice-
presidente da Açominas, Luiz André Rico Vicente, na última quinta-feira. Segundo a assessoria 
de imprensa da Açominas, US$ 150 milhões serão utilizados com a aquisição de uma nova 
máquina de lingotamento contínuo. A siderurgia já produz blocos de aço nesta unidade, porém 
a produção é feita com lingotamento convencional. A vantagem é que a tecnologia contínua 
permitirá o crescimento da produção de blocos, além de melhorar a qualidade do produto e 
reduzir os custos de operação. Os US$ 100 milhões restantes serão destinados à compra de 
um novo forno de cozimento e em adaptações na fábrica para receber a operação. O executivo 
ainda afirmou que o investimento foi aprovado pela empresa na última terça-feira e as 
operações deverão ser iniciadas até novembro de 2006. Do valor total, 60% virão de 
financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 40% 
virão da própria empresa.
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ADM compra de 140 vagões de trem para o transporte de soja 
 
 
04.05.04 
» BNDES apóia compra de 140 vagões de trem para o transporte de soja  
· Crédito de R$ 23 milhões contribui para a criação de 1.870 empregos 
 
O BNDES vai financiar com R$ 23,4 milhões a compra de 140 vagões de trem pela ADM do 
Brasil Ltda, empresa que tem como principal atividade o processamento e a exportação de 
soja. A operação, que amplia a capacidade exportadora nacional, tem reflexos positivos 
também para a indústria de fabricação de vagões (Amsted-Maxion) e para o fortalecimento da 
empresa concessionária de ferrovia (Ferronorte).  
 
O financiamento do Banco corresponde a 80% dos investimentos totais da ADM do Brasil, R$ 
29,3 milhões, que serão utilizados para a aquisição dos vagões fabricados no Brasil pela 
Amsted-Maxion. A ADM do Brasil é uma empresa de origem norte-americana que opera no 
segmento comercial, oferecendo transporte, armazenagem e processamento a seus clientes. 
Atualmente, está presente em 13 municípios do Mato Grosso, nos quais emprega cerca de 
2.000 funcionários. Com a compra dos vagões, a ADM planeja aumentar sua eficiência no 
escoamento da produção até os portos exportadores, o que permitirá a criação de 1.870 novos 
postos de trabalho. 
 
Os vagões adquiridos pela empresa serão alugados à Ferronorte, com a finalidade exclusiva de 
transportar os produtos da própria ADM. Para a Ferronorte, o projeto significa a possibilidade 
de aumentar sua geração de receitas, sem que tenha que realizar investimentos próprios para 
aquisição dos equipamentos. O financiamento ainda beneficia indiretamente a empresa 
fabricante dos vagões, a Amsted-Maxion, o que contribui para o restabelecimento e 
fortalecimento da indústria ferroviária no país, praticamente extinta durante a década de 90. 
 
A ADM atualmente compra soja de produtores localizados em 11 Estados, ocupando o terceiro 
lugar entre as empresas esmagadoras de soja atuantes no Brasil. A maior parte das 
exportações tem como destino a Ásia (principalmente China e Índia), Oriente Médio e Europa. 
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Aeroporto de Petrolina vai tornar-se industrial 
 
O Aeroporto Internacional de Petrolina, a 722 quilômetros do Recife (PE), está prestes a se 
tornar um dos primeiros aeroportos industriais do País. 
O projeto do aeroporto-indústria compreende empresas que se instalam nos terminais e 
contam com uma série de vantagens fiscais, desde que a produção seja voltada para a 
exportação. 
De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), outros três 
aeroportos - Confins (MG), São José dos Campos (SP) e Galeão (RJ) - também estão 
finalizando seus projetos para atuarem nesta categoria. 
Segundo a Infraero os quatro aeroportos industriais do país foram criados por decreto em 2002, 
visando otimizar a utilização dos terminais e fortalecer as exportações. 
O caso do aeroporto de Petrolina é emblemático. Estruturado para a exportação de frutas - com 
o vale do São Francisco respondendo por mais de 90% das exportações nacionais de mangas 
e uvas de mesa -, o terminal tem sido subutilizado pelos exportadores locais. Os embarques de 
frutas para exportação são pequenos. 
O terminal conta com um frigorífico da Infraero, considerado o maior do país e com capacidade 
para 17 mil caixas de frutas. Contudo, atualmente, os galpões estão sendo alugados para 
produtores locais estocarem suas frutas. As razões para isso estão na falta de oferta de vôos 
internacionais e no alto custo do frete aéreo. 
Com a implantação de uma unidade industrial na zona primária do terminal, existe a 
perspectiva de uma maior freqüência e regularidade dos vôos domésticos, além da chegada de 
vôos internacionais. Como as aeronaves levariam componentes para a unidade industrial e 
sairiam carregadas com um mix de frutas e produtos industrializados, o custo do frete seria 
reduzido. De acordo com a Infraero o frete aéreo por quilo de mangas chega a US$ 1,50, o que 
acaba encarecendo a operação. 
Com uma maior oferta de vôos, os produtores locais poderiam colocar frutas frescas em 
mercados como os da Europa e Ásia em até 48 horas. 
O valor deste nicho é três vezes superior ao do mercado tradicional, onde as frutas seguem 
para o destino através de via marítima, levando até 15 dias para chegar ao consumidor final. 
A Infraero investiu cerca de R$ 50 milhões no aeroporto de Petrolina nos últimos anos, com o 
objetivo de ampliar a pista de 3 mil metros para 3.250 metros, e fazer melhorias no terminal de 
passageiros, entre vários outros benefícios. Com isso, ele passou a ter a segunda maior pista 
de todo o Nordeste - atrás apenas do Aeroporto dos Guararapes, em Recife - e capacidade 
ampliada para receber aeronaves com porão de 44 toneladas, para até 110 toneladas. 
(Fonte: Valor Econômico, 28/10/04) 
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Aga investe R$ 21 mi em unidade para atender a Rio Polímeros 
 
A Aga S.A., empresa do grupo Linde, inaugurou sua unidade de produção de nitrogênio, 
instalada no Complexo Gás-Químico da Rio Polímeros, em Duque de Caxias (RJ).  
A unidade tem capacidade de produção de 6,5 mil m3/h de nitrogênio. O projeto demandou 
investimentos de mais de R$ 21 milhões. A unidade fluminense produzirá, exclusivamente, 
nitrogênio para atender à demanda da Rio Polímeros.  
Este é o primeiro passo de uma grande parceria com a Rio Polímeros, com grandes chances 
de crescer ainda mais, viabilizando que outros produtos possam ser fornecidos no futuro.  
(Fonte: Química Industrial, 29/9/04) 
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Agco investirá US$ 20 milhões em fornecimento 
 
A AGCO do Brasil vai investir US$ 15 milhões em ampliação, modificação de layout e 
incorporação de novas tecnologias à planta de Canoas. O investimento  
está relacionado à transferência de parte das operações da fábrica de tratores Massey 
Ferguson da Inglaterra para o Brasil. O esforço para ampliar a produção exigirá dos 
fornecedores investimentos de aproximadamente US$ 20 milhões, totalizando US$ 35 milhões. 
A unidade inglesa de Coventry será desativada e a produção distribuída entre Beauvais 
(França) e Canoas, que ficará responsável pela fabricação dos tratores das séries 200 e 4200. 
Após a realocação, a capacidade da indústria gaúcha será de 20 mil unidades anuais, 
operando em turno único. 
 
Com a realocação, em 2003 o incremento anual à produção e à exportação da AGCO do Brasil 
será de 3,2 mil unidades e de 50 mil CKD (produtos parcialmente ou totalmente desmontados 
que equivalem a 4 mil tratores montados).  
 
No ano passado as exportações de tratores atingiram 4.038 unidades, ou 69,4% de todo o 
volume embarcado pela indústria brasileira. 
 
 “A transformação da fábrica brasileira em classe mundial, assim como os custos mais baixos e 
a situação favorável do câmbio, foram fatores decisivos para a escolha”, disse o 
superintendente para a América do Sul e Central, Normélio Ravanello. De acordo com ele a 
tecnologia que será aportada na unidade de Canoas vai beneficiar diretamente as linhas 
produzidas para o mercado interno. “Além disso, o Rio Grande do Sul se beneficia com o 
aumento da oferta de emprego e com investimento novo, o que movimenta a economia.” A 
previsão é de  
geração de 200 novos empregos diretos em Canoas e outros mil indiretos entre os 250 
fornecedores.   
  
Com a operação, a AGCO do Brasil, que em 1999 exportava apenas 5% da produção e 
cresceu para 30% em 2001 e 40% em 2002, deve atingir 55% em 2003. “Além de alavancar as 
exportações em volume físico, a transferência da produção para o Brasil abre mercados em 
mais 41 países, além dos 24 já atendidos pela fábrica de Canoas, disse o diretor de 
manufatura, Roberto Dall´Agnol.  O remanejo estratégico completa o plano mundial de 
racionalização da produção da AGCO Corporation para suprir a demanda atual e futura com 
melhor e mais eficiente utilização das operações, explica o presidente da corporação, Robert 
Ratliff. A racionalização da planta deve gerar uma economia anual de US$ 20 a US$ 25 
milhões até 2004. Os custos para desativação e transferência estão estimados em US$ 35 a 
US$ 40 milhões em 2002 e 2003.  
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AGCO investe US$ 15 milhões para aumentar a produção 
 
AGCO, que possui duas fábricas gaúchas, uma em Canoas (região Metropolitana) e outra em 
Santa Rosa (região Noroeste do Estado). A empresa vai investir US$ 15 milhões entre as duas 
unidades para aumentar a produção de tratores e colheitadeiras.  
 
O objetivo da ampliação da produção da AGCO é atender a demanda das exportações e do 
mercado interno, principalmente, na região Centro-Oeste. O crescimento das exportações, que 
chegam a 60% da produção de tratores e de CKDs (implementos desmontados) em Canoas e 
45% da produção da unidade de Santa Rosa, é impressionante, segundo os próprios 
executivos da empresa.  
 
Em 1999, eram exportados apenas 5% dos equipamentos fabricados nas duas unidades e 
envolviam 25 países. Hoje, são 89 destinos. "Só para os Estados Unidos, serão montadas em 
janeiro e fevereiro do ano que vem, 800 tratores por mês. 
(Fonte: NetMarinha, 30/8/04) 
 



 18 

Agropalma investe R$ 100 milhões 
O Grupo Agropalma, controlado pelo Banco Alfa,  é o maior produtor nacional de óleo de palma 
. Em abril de 2004 a  Agropalma assinou um contrato com a Dedini.S.A. Indústria de Base para 
o produção comercial de biodiesel, “o palmdiesel” como foi batizado. Em 2003, o Brasil 
consumiu cerca de 36 bilhões de litros de diesel convencional. Desse total, parte foi importada, 
representando um investimento da ordem de US$ 800 milhões. 
Em 1985 inauguramos a 1ª Usina de extração que na época foi 100% importada. Veio quase 
tudo da Alemanha,  Malásia entre outros países. Desde  do início até hoje o resultado do 
trabalho são 33.000 hectares de plantios próprios e 5.000 hectares em parcerias com 
agricultores familiares, cooperativas, e pequenos e médios produtores privados locais. Temos 4 
indústrias, sendo que a última, inaugurada há 4 anos já foi com 98% de nacionalização dos 
equipamentos, só 2% ou 3% vindo de fora. Em 1997 inauguramos a 1ª refinaria com 120 
toneladas/dia de capacidade. Essa refinaria hoje produz 320 toneladas por dia e já esgotou sua 
capacidade. Não tem como expandir mais, e vamos ter que partir para o estudo de viabilidade 
de outra refinaria.  
Anexo a esta refinaria construímos indústrias de margarinas e cremes e gorduras vegetais para 
atender mercados de “food service” . Hoje,  estamos também  construindo uma usina de 
biodiesel utilizando resíduos do processamento do óleo de palma. Assim fechamos o ciclo de 
auto-sustentabilidade,  desde a fruta de onde extraímos o óleo. Do refino deste óleo temos um 
resíduo e este vai ser transformado em combustível que vai movimentar os equipamentos para 
continuar a produção. Realmente houve um grande crescimento neste período. Hoje são 3.000 
empregos diretos e no último levantamento que fizemos dava mais ou menos 15.000 empregos 
indiretos e uma injeção de capital no estado do Pará de cerca de R$ 100 milhões em 2003 , 
através de pagamento de salários, compra de insumos, impostos e etc.. Um investimento 
realmente significativo. O investimento da Agropalma prova que quando o trabalho é feito 
seriamente, a coisa anda.  
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AIG deve investir US$ 50 milhões na rede Sendas  
 
O grupo americano AIG, que no Brasil possui parceria na área de seguros com o Unibanco, 
deve investir US$ 50 milhões na Sendas Distribuidora, empresa do grupo Pão de Açúcar no 
Rio de Janeiro em conjunto com a rede Sendas.  
 
O AIG vai adquirir 157,082 milhões de ações preferenciais da Sendas Distribuidora, o 
equivalente a 14,86% do capital social, no montante de US$ 50 milhões.  
 
O contrato ainda prevê que, num prazo de quatro anos, o grupo Pão de Açúcar poderá comprar 
as ações da Sendas adquiridas pela AIG e, em contrapartida, o grupo americano poderá 
subscrever até 3 bilhões de ações preferenciais da rede varejista num futuro aumento de 
capital. 
 
A Sendas Distribuidora, caracterizada como "supermercado de vizinhança" pelo Pão de 
Açúcar, detém uma rede de 55 lojas no Rio de Janeiro e registrou em setembro vendas brutas 
de R$ 798,6 milhões ou 21,2% das vendas totais do grupo. 
(Fonte: UOL Dinheiro, 1/12/04) 
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Aker Promar investe US$ 140 milhões 
03/06/04 - [Transporte & Logística]  
 
O grupo Aker Promar, controlado pela norueguesa Aker Yards, planeja iniciar no segundo 
semestre deste ano a construção de um estaleiro de US$ 40 milhões em Navegantes, litoral 
norte de Santa Catarina.  
A empresa já comprou área de 220 mil m2 no município e conta com incentivos fiscais para o 
projeto. Para iniciar as obras, com previsão de 18 meses para serem concluídas, a empresa 
aguarda a licença ambiental e o sinal verde de financiamento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com recursos do Fundo da Marinha Mercante.  
O projeto prevê instalações com 75 mil m2 de área construída, para beneficiamento de 45 mil 
toneladas de aço/ano. Significa a construção de três navios de grande porte, com até 250 
metros de comprimento. Um dos principais objetivos do investimento é disputar contratos da 
renovação de frota da Petrobras, que nos próximos anos planeja comprar 52 navios. Além 
disso, o governo tem interesse na reativação da cabotagem e pretende também atender o 
mercado internacional. Além de petroleiros, o estaleiro vai fazer navios graneleiros e de 
contêineres.  
O grupo anunciou em março a construção de outro estaleiro, de US$ 100 milhões, em Rio 
Grande (RS), mas um projeto não tem relação com outro. Rio Grande atenderá a um projeto 
específico de grande porte da Petrobras (ainda em disputa) e precisava ter condições de entrar 
em operação rapidamente. A opção por Navegantes, segundo o Aker Promar, considera a 
logística (o município está perto dos portos catarinenses alem da saturação do Rio de Janeiro).  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 1/6/04) 
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Alcan Investe US$ 200 milhões 
 
 
Setor de eletricidade, gás e água quente investe US$ 6,88 bilhões no semestre  
O setor de eletricidade, gás e água quente investiu US$ 6,88 bilhões no semestre, segundo 
dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, divulgados nesta 
quarta-feira, dia 21 de setembro. O levantamento listou 17 projetos desenvolvidos por estatais 
e empresas de 
capital privado. O relatório MDIC, chamado de Banco de Dados de Projetos de Investimentos, 
mostram um volume de desembolso de US$ 56,48 bilhões. 
 
O segmento com maior participação é do de indústria de transformação (57%), seguido de 
transporte, armazenagem e comunicações (14%), inústrias extrativas (13%) e produção e 
distribuição de eletricidade, gás e água (12%). Este último que inclui ainda o segmento de 
captação, tratamento e distribuição de água. 
 
O maior investimento do setor de eletricidade, gás e água quente fica com Petrobras, com 
investimentos de US$ 2,14 bilhões em gasodutos para abastecer o Nordeste do país. Outro 
destaque é o projeto da Eletronorte, de R$ 1 bilhão, para construção de uma linha de 
transmissão que transportará a produção de Tucuruí aos estados, hoje isolados, do Amapá e 
de Amazonas. A previsão é concluir o empreendimento em 2006. Outro projeto da Petrobras 
prevê a aplicação de R$ 1 bilhão na região Amazônica para levar gás natural até a cidade de 
Manaus, a fim de gerar energia elétrica na capital. 
 
Os projetos envolvem a Brascan Brasil (US$ 500 milhões), Comgás (US$ 375 milhões), Furnas 
(US$ 344 milhões), Alcan (US$ 200 milhões), Gasmig (US$ 180 milhões), Celesc (US$ 160 
milhões), Termelétrica Norte Fluminense (US$ 154 milhões) e Endesa (US$ 140 milhões). O 
relatório destaca ainda investimentos da Gás Natural SPS (US$ 132 milhões), MPX Mineração 
e Energia (US$ 125 milhões), Celg (US$ 105 milhões), Gás Natural Liquefeito do Brasil (US$ 
38 milhões), Copel (US$ 5,95 milhões) e Coelba (US$ 5 milhões). 
 
A conclusão da maioria dos projetos está prevista para este ano, mas alguns empreendimentos 
serão finalizados em 2006 ou em 2010. O relatório 
do Banco de Dados, que contempla projetos anunciados no primeiro semestre do ano, em todo 
o Brasil, reúne dados de fontes como o MDIC, entidades coligadas (BNDES, INPI, Suframa e 
Inmetro), anúncios informados por parceiros como órgãos estaduais de fomento e entidades de 
classes empresariais e informações veiculados na mídia. 
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Alcan – Investimento US$ 12 milhões 
 
USINA FUMAÇA  
A Usina de Fumaça é o primeiro de uma série de investimentos feitos pela  
empresa no setor elétrico. Localizada entre os municípios de Mariana e Diogo de  
Vasconcelos, em Minas Gerais, a hidrelétrica tem capacidade instalada de 10MW,  
e foi construída no rio Gualaxo do Sul. Fumaça entrou em operação em maio de  
2003. Sua produção de energia suprirá 6% da quantidade consumida pela fábrica  
de Ouro Preto.  
A Usina de Fumaça é resultado de investimentos de US$ 12 milhões, aplicados na  
construção e no trabalho de compensação ambiental e social para a região na  
qual foi construída. O projeto foi iniciado em 1995, com os estudos de  
viabilidade.  
A Alcan já investiu cerca de R$ 3 milhões nas comunidades das áreas afetadas  
pela hidrelétrica. Durante a fase de construção da Usina de Fumaça, foram  
desenvolvidos projetos como os de Vigilância Epidemiológica – que tem por  
objetivo diminuir as doenças infecto-contagiosas – e de Dinamização Econômica  
da Região – que oferece alternativas de geração de trabalho e renda e contribui  
para manter as famílias no campo.  
As comunidades afetadas receberam as seguintes obras da Alcan: 
· Construção de uma nova escola em Magalhães; 
· Implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário em Mainart  
e Miguel Rodrigues; 
· Construção do novo cemitério de Miguel Rodrigues; 
· Melhorias no sistema de coleta e tratamento de esgotos em Barro Branco; 
· Melhorias no sistema de abastecimento de água de Barro Branco; 
· Reforma de posto de saúde em Barro Branco; 
· Mudança da rede de distribuição de energia elétrica;  
· Escola de Miguel Rodrigues. 
 
Estão sendo construídos, ainda, o novo posto de saúde de Miguel Rodrigues e o  
engenho de cana de Magalhães. Além disso, há o projeto de melhoria da qualidade  
da água em Emboque e em Miguel Rodrigues e de construção dos campos de futebol  
dos dois distritos.  
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Alcoa anuncia investimento de US$ 1,4 bilhão 
 
 
Minérios. O Pará é do mundo (Lúcio Flávio Pinto*)  
07.06.04 - BRASIL 
 
Adital - Brasil - Até o final da década o Pará se tornará um dos centros mundiais de mineração, 
metalurgia e siderurgia. Por trás desse crescimento está a China. Ao seu lado, a CVRD. Será o 
verdadeiro desenvolvimento desta vez? 
 
A Austrália é atualmente o maior produtor mundial de alumina, um pó branco resultante da 
lavagem da bauxita que serve de insumo para a fundição do alumínio metálico. A produção 
australiana no ano passado foi de 11,3 milhões de toneladas. A do Brasil, quarto maior 
produtor mundial, ficou em 3,5 milhões de toneladas, abaixo dos Estados Unidos e do Canadá, 
com 5,5 milhões cada um. Mas ainda no final desta década o Pará, sozinho, desbancará todos 
os concorrentes: o Estado deverá estar produzindo quase 20 milhões de toneladas, quase um 
terço de toda alumina gerada no mundo. 
 
Já no ano passado a Alunorte, empresa instalada no distrito industrial de Barcarena, ao lado da 
Albrás, sob o controle da Companhia Vale do Rio Doce (com 44% das ações) e da norueguesa 
Norsk Hydro (com 36%), foi uma das maiores do mundo, com 2,3 milhões de toneladas. Dentro 
de dois anos, quando completar sua expansão, já iniciada, ao custo de 582 milhões de dólares, 
a Alunorte baterá no topo do setor, com 4,2 milhões de toneladas. Logo em seguida poderá 
chegar a 7 milhões de toneladas, quase o dobro da segunda maior empresa. 
 
No final da década, porém, a Alunorte terá a companhia da ABC Refinaria. Não só física, mas 
de produção: a ABC, produto da associação da CVRD com a maior produtora chinesa de 
alumina, a estatal Chalco (responsável por 6,5 milhões de toneladas), anunciada durante a 
visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, também estará produzindo sete milhões 
de toneladas, com possibilidade de expansão final até 10 milhões de toneladas. 
 
Ainda não é tudo. A americana Alcoa, líder mundial do alumínio, está iniciando as providências 
para estabelecer uma mina de bauxita em Juriti para lavrar quatro milhões de toneladas de 
minério e, a partir dele, dois milhões de toneladas de alumina, com investimento de US$ 1,4 
bilhão (e mais um bilhão na hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu). Ainda na área da 
Amazônia Legal, Alcoa, BHPB e Alcan, outras integrantes do antigo cartel das "seis irmãs", que 
dominavam o mercado e impunham preços, esperam fazer a Alumar, em São Luís, crescer a 
um nível próximo ao da então maior fábrica do mundo, a Alunorte. 
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ALL investiu cerca de R$ 45 milhões, em 2004 
26/11/04 - [Transporte & Logística]  
 
A América Latina Logística (ALL) vai importar 10 mil toneladas de trilhos da Rússia, Espanha, 
Itália e China, para serem usados na recuperação da malha arrendada junto à Rede Ferroviária 
Federal. Só este investimento - mais dormentes - vai exigir R$ 60 milhões em 2005.  
O plano de investimento da empresa prevê, ainda, a aquisição de locomotivas, vagões e 
contêineres para atender um volume de transporte de produtos estimado em 28,5 milhões de 
toneladas no próximo ano, um incremento de 21% sobre o desempenho de 2004.  
A aquisição de 30 locomotivas nos Estados Unidos e de 550 vagões deve envolver mais R$ 
130 milhões de investimentos.  
Apostando na recuperação do fluxo de comércio interno e externo e nos ganhos de 
competitividade do sistema de transporte multimodal (envolvendo ferrovias, rodovias e 
transporte marítimo) a ALL espera fazer investimentos na ampliação da malha ferroviária, 
dentro da parceria público-privado, com recursos próprios ou utilizando a parcela que vem 
pagando a título de concessão à Rede Ferroviária Federal. Hoje a empresa paga de concessão 
R$ 45 milhões por ano - deste total, 80% são bloqueados pela Justiça do Trabalho em ações 
judiciais de ex-funcionários da Rede.  
Uma das alternativas previstas é construir ferrovias que suportem maior volume de carga com 
menores custos operacionais. A substituição dos atuais trilhos de 37 cm de espessura por 
novos com 57 cm vem sendo a alternativa usada pela ALL quando precisa refazer trechos 
ferroviários desgastados, ao longo de sua malha brasileira de 7,2 mil quilômetros.  
As siderúrgicas brasileiras, embora sejam competitivas, ficaram de fora deste mercado de 
trilhos - uma parcela das 10 mil toneladas de trilhos já foi adquirida de siderúrgicas da Espanha 
e da China. Está em negociação nova aquisição junto a fornecedores russos e italianos. O 
processo de importação de trilhos e recuperação da malha ferroviária deve envolver recursos 
da ordem de R$ 45 milhões, em 2004. Em 2005 serão importadas 30 novas locomotivas com 
potência de 3 mil HP, que vão somar-se a atual frota de 584 máquinas , para atender o 
aumento do fluxo de mercadorias.  
As locomotivas são americanas com 10 a 15 anos de uso. Depois de passarem por adaptações 
à bitola brasileira e receberem um aparato de informatização - que envolve instalação de 
computador a bordo e comunicação on line - as máquinas custam para a ALL cerca de R$ 1,2 
milhão cada uma. Cerca de 50% deste valor é agregado na reforma realizada na oficina da ALL 
de Curitiba.  
Recentemente a ALL fechou acordo com a Bunge Alimentos, que implica no transporte de 270 
milhões de toneladas de grãos e alimentos processados para os próximos 23 anos. Isto influirá 
nas encomendas do setor metal-mecânico. No contrato a Bunge ficou de colocar em operação 
nos próximos cinco anos 650 novos vagões - de um total de 4 mil - para uso exclusivo da ALL.  
A ALL, que tem hoje no Brasil 11 mil vagões, já programou a compra de 550 vagões em 2005. 
Isto somado aos 650 vagões encomendados pela Bunge resultam em aumento da frota em 1,2 
mil unidades.  
A demanda deverá ser atendida pelas indústrias nacionais, representadas pela Randon, 
Usimec, Amsted-Maxion entre outras. São vagões construídos em aço cujo preço médio 
unitário é de R$ 170 mil.  
Já os problemas nos portos por falta de contêineres só deverão ser equacionados com 
aumento das importações. É que a escassez do contêiner está relacionado com o fluxo maior 
das exportações do que das importações. Fica muito caro o transporte de um contêiner vazio 
da Europa ou Ásia até os portos brasileiros. A alternativa de aumentar o número de contêineres 
no Brasil não resolveria este tipo de escassez no médio prazo.  
No campo organizacional, o atual superintendente, economista da PUC do Rio de Janeiro, 
Bernardo Hees, 35 anos, ex- aluno de Edmar Bacha, Gustavo Franco e Winston Fritz, passa a 
ocupar a presidência da ALL no lugar de Alexandre Behring, que será promovido a presidente 
do conselho.  
Os dois, junto com Wilson de Lara, na realidade, vão continuar exercendo - em equipe - o 
mesmo papel que fazem hoje. Alexandre continuará cuidando de relacionamento com 
investidores e novos negócios. Wilson de Lara cuida dos aspectos regulatórios e a relação com 
o governo e Bernardo Hees continua respondendo pela área operacional. 
O trabalho desta equipe garantiu a ALL um lucro líquido de R$ 47,6 milhões no terceiro 
trimestre de 2004 e nos últimos nove meses de R$ 99,3 milhões, uma evolução de 1.847,1% 
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sobre o apurado em setembro de 2003, conquistada com redução dos custos operacionais e 
ampliação de atividade de transportes. O faturamento da empresa cresceu 9,5%, passando de 
R$ 648,1 milhões em 2003 para R$ 709,4 milhões nos 9 meses de 2004, em parte pelo 
aumento de 12% no fluxo de exportações do grãos e produtos do complexo soja. Hoje 50% da 
movimentação de carga vem do segmento industrial - envolvendo desde leite, produtos 
químicos, bebidas, entre outras cargas. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 24/11/04)  
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ALPARGATAS vai ampliar sua produção em 30% 
 
A SÃO PAULO ALPARGATAS investirá R$ 39 milhões, a partir de fevereiro, no aumento da 
produção das HAVAIANAS e dos tênis RAINHA e TOPPER para expandir a produção desses 
calçados em 30%. A empresa aposta no incremento das vendas. "Em 2005, cresceremos tanto 
pela demanda interna quanto pelas exportações", diz Marcio Utsch, Diretor-Presidente. Neste 
ano, até setembro, sua receita líquida subiu 22,4%, para R$ 402,4 milhões, puxada também 
pelas exportações que cresceram 150% em receita. Seu lucro foi de R$ 39 milhões, ante R$ 
15,6 milhões em 2003. Os planos da empresa contabilizam um crescimento de 100% nas 
exportações em 2005. Hoje, elas representam 7% do faturamento e o objetivo, afirma Utsch, é 
chegar a 14% já no próximo ano. A receita da GRENDENE cresceu 20% de janeiro a setembro 
deste ano em comparação ao mesmo período de 2003, para R$ 416 milhões. 
 
VALOR ECONÔMICO- 22/12/2004 
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Ajinomoto  - Brasil fica com 75% dos investimentos do  
 
O Brasil abocanhou quase 75% dos investimentos mundiais de US$ 199 milhões anunciados 
pelo grupo japonês Ajinomoto, líder na produção mundial de aminoácidos. A substância é 
usada pela indústria farmacêutica e na produção de rações para avicultura e suinocultura, entre 
outros fins. O aminoácido é sintetizado a partir do xarope da cana-de-açúcar e do açúcar.  
O Brasil acabou ficando com US$ 149 milhões, a maior parte dos investimentos globais, por 
causa da alta competitividade na produção da cana-de-açúcar e pelo fato de ter mão-de-obra 
qualificada. O restante foi dividido entre China (US$ 27 milhões) e Estados Unidos (US$ 23 
milhões). A filial brasileira disputou investimentos com a unidade da Tailândia, país que tem 
uma forte produção de cana-de-açúcar. O insumo responde por mais de 50% do custo de 
produção do aminoácido.  
A filial brasileira vai receber ao todo US$ 149 milhões. Desse total, US$ 86 milhões serão 
gastos na construção de uma nova fábrica em Pederneiras (SP), município localizado num pólo 
de produção açucareira. A nova unidade entra em funcionamento em outubro de 2006 e vai 
fabricar lisina, um aminoácido usado na composição de rações para avicultura e suinocultura.  
A fábrica bastante automatizada terá capacidade para produzir 53 mil toneladas anuais, que 
deverão render à companhia uma receita de US$ 130 milhões por ano. Serão contratados 130 
trabalhadores. A matriz japonesa detém a tecnologia da fermentação.  
Parte dos equipamentos usados no processo são nacionais e parte importados.  
Os outros US$ 63 milhões serão destinados à criação de uma nova linha de produção de 
aminoácidos voltados para indústria farmacêutica. A nova linha vai funcionar dentro da fábrica 
de Limeira (SP), que produz o glutamato de sódio e toda a gama de produtos de varejo, como 
sucos em pó, temperos, entre outros.  
A produção de aminoácidos para a indústria farmacêutica começa no segundo semestre do 
ano que vem, com capacidade para fabricar 4 mil toneladas por ano e cerca de 130 
contratações. A receita anual prevista é de US$ 30 milhões. Com esses investimentos, a 
Ajinomoto do Brasil passa a ser a mais importante afiliada e o País o maior produtor de 
aminoácidos do mundo.  
Ambos os projetos estão voltados para exportação. No caso dos aminoácidos para a indústria 
farmacêutica, as exportações deverão responder por 90% das vendas. Na nova fábrica de 
Pederneiras, a totalidade da produção será exportada para os EUA e China.  
O Grupo tem três fábricas no Brasil e está no País desde 1956. Emprega 1,2 mil pessoas e em 
1977 abriu a primeira fábrica. No mundo, fatura US$ 10 bilhões por ano em 23 países. Tem 105 
fábricas, das quais 59 só no Japão. O Grupo emprega 30 mil trabalhadores. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 30/7/04) 
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Alcoa anuncia expansão de US$ 130 mi na Alumar (MA e PA) 
 
A direção da Alcoa, maior fabricante mundial de alumínio em volume, definiu em Nova York, o 
primeiro item de seu programa de investimentos de quase US$ 1,5 bilhão no Brasil até 2007.  
O plano da companhia envolve os projetos de expansão das unidades de alumínio e alumina 
da Alumar, em São Luís, no Maranhão; a abertura de uma mina de bauxita (matéria-prima do 
alumínio) no Pará, na região de Juruti; e a montagem de uma refinaria de alumina ao lado da 
mina. 
Após vários anos de congelamento, foi tirado da gaveta o projeto de construção da nova linha 
de alumínio na Alumar. A companhia americana vai adicionar 63 mil toneladas à atual 
capacidade que dispõe na Alumar, de 199 mil toneladas por ano. O investimento será de US$ 
130 milhões e as obras vão começar imediatamente. 
Segundo a Alcoa, a expansão será concluída entre setembro e dezembro de 2005. Com o 
investimento, a subsidiária eleva a produção no Norte para 262 mil toneladas ao ano a partir de 
2006. 
(Fonte: Valor Econômico, 21/7/04) 
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ALL STAR recupera nome e faz aposta no Brasil 
 
ALL STAR está para começar uma nova fase no Brasil, que inclui novos lançamentos de 
produtos, linha de roupas e ainda R$ 9 milhões numa campanha publicitária inédita na história 
da marca no Brasil. "Nunca investimos tanto na marca no Brasil", afirma Ronald Durchsort, o 
Presidente da ALON INTERNATIONAL, dona da marca ALL STAR. Segundo ele, o aumento do 
investimento em marketing é o resultado do crescimento acelerado que a empresa obteve nos 
dois últimos anos. A ALL STAR busca também estreitar parcerias. "Nesse período priorizamos 
os investimentos da ordem de R$ 10 milhões na evolução dos produtos em estilo e material", 
diz Durchsort que já anuncia uma revolução na oferta da ALL STAR no Brasil. A expectativa da 
empresa é em relação à sua nova campanha de marketing é que esta empurre o crescimento 
da empresa em 20 % nos próximos três anos. 
 
GAZETA MERCANTIL– 13/08/2004 
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Aloés anuncia investimento de R$ 20 milhões 
 
16/06/2003 - 17h12  
"Seja Livre" volta e declara guerra ao "Sempre Livre", da J&J  
SÉRGIO RIPARDO 
da Folha Online 
 
A gigante americana Johnson & Johnson vai enfrentar uma ofensiva no mercado brasileiro de 
absorventes higiênicos. Dona da marca "Sempre Livre", campeã de vendas nesse segmento, a 
companhia vai ter de driblar a volta do "Seja Livre", produto da carioca Aloés & Aloés que saiu 
das gôndolas em 94 e se prepara para reestréia. 
 
A semelhança entre os nomes levou a J&J a abrir um processo no Inpi (Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial) contra o "Seja Livre". A empresa americana tentava impedir que o Inpi 
concedesse o registro de marca. No final, a A&A venceu a disputa. A companhia americana 
reconhece que o Inpi não acatou sua oposição. 
 
"Não deixamos o mercado por causa da da Johnson. Na época, preferimos nos concentrar no 
segmento de fraudas infantis e geriátricas. Agora, estamos de volta e queremos conquistar 
15% do mercado de absorventes em três a cinco anos", afirma o presidente da A&A, Altomir 
Filho. 
 
Um investimento de R$ 20 milhões vai ser utilizado para a volta da Aloés ao segmento de 
absorventes. Além do "Seja Livre", a empresa criou a marca "Confiance", cujos produtos já 
começaram a ser distribuídos no varejo brasileiro.  
 
Além da J&J com o trio "Sempre Livre", "Modess" e "o.b.", o ranking nacional de absorventes é 
composto pela Kimberly-Clark Kenko, dona da marca "Intimus Gel", e pela Procter & Gamble, 
com o "Allways", "Ella" e "Tampax". 
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Alumar investe US$ 700 milhões em São Luís 
 
Expansão da Alumar Os representantes do Consórcio de Alumínio do Maranhão (Alumar) 
estiveram ontem reunidos com o governador do Maranhão, José Reinaldo Tavares, para 
anunciar o projeto de expansão da fábrica de alumina em São Luís. De acordo com o projeto, 
avaliado em US$ 700 milhões, a produção da unidade deve saltar de 1,3 milhões de toneladas 
anuais para 3,5 milhões de toneladas/ano. O aumento da produção vai implicar ainda em 
investimentos na infra-estrutura portuária da Alumar. Já a ampliação da fábrica de alumínio do 
consórcio formado pela Alcoa, HPBilliton e Alcan, está dependendo da renegociação do 
contrato de fornecimento de energia com a Eletronorte, que vence em 15 de junho. A 
expectativa é que o contrato seja renovado. A previsão é que sejam instalados mais 100 fornos 
da linha 3 de produção, um investimento de US$ 140 milhões.  
(Gazeta Mercantil, 29/04/2004)  
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Alusa prepara investimentos de R$ 500 milhões em novas linhas 
 
A Alusa pretende manter em 2005 o nível de participação alcançado nos últimos anos no 
mercado de transmissão de energia elétrica, em torno de 20%. Para isso, a empresa prepara a 
entrada em novos projetos por meio de um volume considerável de recursos, da ordem de R$ 
500 milhões.  
O valor exato, porém, será moldado de acordo com os empreendimentos que a empresa 
espera conquistar na licitação de doze linhas e quatro subestações do próximo dia 30, na Bolsa 
de Valores de São Paulo. 
Tradicional investidora em LTs, a Alusa se pré-qualificou nos 11 lotes que serão 
disponibilizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A tendência, porém, é que a 
investidora confirme a entrada na disputa de apenas alguns deles - mantidos em sigilo até a 
divulgação dos habilitados finais. 
(Fonte: Canal Energia, 13/09/04) 
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Alltech amplia produção de aditivos no PR 
 
A Alltech do Brasil está investindo US$ 19 milhões em suas unidades do Paraná. Nos próximos 
dias, a empresa inaugura nova fábrica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, onde 
deve quadruplicar a produção de componentes para a alimentação animal.  
E, no próximo ano, entra em funcionamento a unidade de São Pedro do Ivaí, no Norte do 
estado, onde será produzida biomassa.  
Com isso, a Alltech do Brasil torna-se a maior unidade de produção da empresa no mundo. O 
baixo custo e a disponibilidade de matéria-prima foram determinantes para o investimento no 
Brasil. As obras foram financiadas com recursos do Banco do Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).  
Inicialmente foram investidos US$ 4 milhões para a indústria de Araucária. Atualmente, toda a 
produção que futuramente estará nesta unidade está concentrada na Cidade Industrial, em 
Curitiba, com produção mensal de mil toneladas de aditivos para o mercado interno.  
A unidade na capital paranaense será desativada e toda a produção efetuada em Araucária, 
com capacidade total, prevista para 2008, de 4,1 mil toneladas de aditivos por mês. A escolha 
pelo município se deveu à localização geográfica e facilidade de logística. Mas também a 
empresa recebeu incentivos do município, em terraplanagem e infra-estrutura, e do estado, em 
crédito de ICMS.  
Além de Araucária, a Alltech também está investindo no município de São Pedro do Ivaí, no 
norte do estado, onde aplicará US$ 15 milhões até 2005. Na região a empresa irá produzir a 
matéria-prima para os aditivos alimentares, em parceria com a Usina Vale do Ivaí. Atualmente, 
a produção no local é de 10 mil toneladas de ingredientes por ano, mas a expectativa é que, ao 
final do investimento, chegue a 30 mil toneladas por ano. Cerca de 80% disso é exportado. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 21/9/04) 
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Amanco investe R$ 20 mi e leva fábrica para Suape 
 
A Amanco, uma das maiores fabricantes de produtos hidrossanitários, tubos e conexões 
plásticas do mundo, inaugura até novembro deste ano novas instalações na região Nordeste 
do Brasil. A empresa, controlada pela Amanco Holdings, de origem suíça, está se mudando da 
cidade de Jaboatão dos Guararapes para o Complexo Industrial e Portuário de Suape, em 
Pernambuco, com investimentos de R$ 20 milhões na construção de uma nova fábrica.  
A unidade em Suape recebeu apoio do programa Cresce Nordeste, lançado pelo governo 
federal. Por meio dele, as empresas conseguem linhas de crédito com juros mais baixos, 
mínimo de 6% ao ano, e prazos mais longos, com pagamento em até 12 anos, com carência 
máxima de 4 anos. No total, R$ 12 milhões foram financiados pelo Banco do Nordeste para a 
instalação da Amanco. 
A empresa decidiu pela mudança de cidade em busca de melhor produtividade e eficiência, 
uma vez que o parque fabril de Jaboatão dos Guararapes já completava 30 anos. 
(Fonte: Valor Econômico, 2/8/04) 
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Amanco investe R$ 18 milhões em SC 
 
A Amanco - indústria de tubos, conexões e materiais sanitários - começou a produzir, em 
Joinville, tubos de polipropileno para estrutura de águas quentes, residencial e comercial, com 
vantagens de custos e durabilidade sobre os produtos de cobre.  
Com investimentos em torno de R$ 18 milhões a Amanco desenvolveu uma tecnologia própria, 
a partir de um produto que vinha sendo importado da Holanda, e implantou, no último mês de 
setembro, toda uma linha de produção de tubos polipropilenos random(ppr).  
A empresa espera que este tipo de tubo venha conquistar 70% do mercado dos produtos de 
cobre. Dentro de três anos a Amanco estima ficar com 40% deste segmento, uma vez que é 
único produtor nacional.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 3/12/04) 
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Amazon PC – investimento R$ 4 milhões 
 
Investimentos fixos atingem R$ 268 mi 
 
O Codam em sua 195ª reunião ordinária vai analisar um total de 67 projetos, sendo 28 de 
implantação e 39 de diversificação, que estão divididos em componentes e bens finais. O 
investimento fixo dos 67 projetos dá um somatório de R$ 268 milhões e a geração de 4.617 
empregos diretos, quando todos estiverem em pleno funcionamento. Se computado o volume 
total dos investimentos no PIM chega a R$ 736 milhões, incluindo o investimento financeiro que 
soma R$ 468 milhões. 
 
Nos projetos de diversificação analisados pelo Codam, consta como expressivo o da Sondai  
Eletrônica, que está disposta a investir R$ 11 milhões na produção de monitor de vídeo com 
tela de cinescópio, em informática. A Semp Toshiba da Amazônia está investindo R$ 7 milhões 
para fabricação de monitor de vídeo com tela de cinescópio. 
 
A japonesa Denso da Amazônia é outra que está diversificando sua atuação no PIM. O 
investimento é de R$ 4 milhões para produzir controle de ignição eletrônica utilizada em 
veículos automotores e automóveis. A Amazon PC Indústria e Comércio está diversificando na 
produção de vídeo com tela de cristal líquido. O investimento é de R$ 4 milhões. 
 
A BIC da Amazônia e a Compaz Componentes estão entre os projetos de diversificação 
analisados hoje pelo Codam. A primeira está investindo R$ 7 milhões para produzir entre 
outros produtos, peças plásticas moldadas por injeção para caneta e carga com ponta para 
caneta esferográfica.  
 
A Compaz está investindo R$ 6 milhões para fabricar gabinete de madeira para caixa acústica, 
controle remoto para aparelhos eletroeletrônicos e para veículos. 
 
Jornal do Commercio 
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Americanas investe na região de Campinas (SP)  
 
A Rede Americanas abrirá mais duas unidades - uma em Campinas (SP) e outra em Santa 
Bárbara D´Oeste. Serão investidos R$ 5 milhões nas duas lojas.  
No Shopping Dom Pedro, a nova unidade será inaugurada no dia 5 de novembro. A loja terá 
1,2 mil metros quadrados e contará com 30 mil produtos comercializados pela rede.  
Segundo as Lojas Americanas, a rede pretende acompanhar o alto crescimento do mercado na 
região de Campinas.  
(Fonte: Correio Popular, 6/10/04) 
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AM/PM vai atrás do varejo tradicional 
 
As lojas AM/PM, franquia dos postos IPIRANGA, adotam uma estratégia mais competitiva no 
varejo. Agora, mais que lojas de conveniência de postos de gasolina, elas se posicionam como 
verdadeiros supermercados de vizinhança, com ações e preços promocionais semelhantes às 
grandes redes. Mesmo antes de iniciar uma política mais agressiva de vendas, a rede de lojas 
de conveniência já faz frente a muitos pequenos e até médios supermercados do Rio de 
Janeiro, São Paulo e outros estados onde atua, com suas 444 lojas franqueadas. Espera-se 
ainda que até o final de 2005 a rede ganhe mais 110 unidades, com investimentos de R$ 10 
milhões. 
 
GAZETA MERCANTIL 18/06/2004 
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Aracruz vai investir R$ 150 milhões 
17/09/04 - [Agronegócios]  
 
A Aracruz Celulose vai investir R$ 150 milhões na sua fábrica em Guaíba, no Rio Grande do 
Sul, para ampliar a produção de 400 mil toneladas para 430 mil toneladas de celulose 
branqueada de eucalipto e modernizar a unidade gaúcha.  
O grande projeto da Aracruz hoje é a Veracel, na Bahia, que prevê a processamento de 900 mil 
toneladas de celulose a partir de 2005 e investimentos de US$ 1,2 bilhão. Além desses, dois 
outros grandes projetos para produção de 1 milhão de toneladas de celulose, da Suzano Bahia 
Sul e da Cenibra, estão em fase final de elaboração.  
Desde que adquiriu a Riocell da Klabin, por US$ 567 milhões, a Aracruz tem realizado uma 
série de investimentos que já somam mais de R$ 60 milhões, na primeira fase do plano de 
revitalização da sua agora denominada Unidade Guaíba. Parte dos investimentos anunciados 
será destinado à redução do custo de energia dos atuais US$ 28 por tonelada para US$ 26 por 
tonelada.  
Apesar da queda, o valor ainda é bem superior aos US$ 8 por tonelada das outras unidades da 
companhia. Essa diferença de custos regionais de energia é compensada pelas vantagens 
comparativas da madeira no local. O custo no Sul, cai pela metade em relação às demais 
fábricas da empresa.  
Outro projeto lançado pela Aracruz, em parceria com a Caixa-RS, foi o programa Produtor 
Florestal Aracruz, visando a expansão da base florestal. Em uma primeira fase, experimental, o 
objetivo é ampliar 5 mil hectares de florestas junto com produtores rurais da metade Sul do 
estado.  
Já o novo empreendimento, em boa parte destinado à fábrica de Guaíba, é resultado de 
estudos onde várias opções de melhorias tecnológicas foram avaliadas com o objetivo de 
otimizar as instalações existentes, proporcionar um melhor desempenho ambiental, minimizar o 
investimento e garantir o retorno financeiro do projeto. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 16/9/04)  
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Armafer abre centro no Pará 
 
A Armafer, empresa de corte e dobra de aço do grupo Gerdau, investiu US$ 4,5 milhões na 
instalação de uma unidade em Ananindeua, a 12 quilômetros de Belém (PA).  
De acordo com a Armafer, o centro de serviços tem capacidade para beneficiar aço suficiente 
para fornecer a 150 construções de edifícios por mês. A nova unidade deverá gerar 145 novos 
postos de trabalho. O grupo Gerdau já investiu R$ 150 milhões na expansão da Armafer, que já 
possui 11 unidades no País.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 16/8/04) 
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Arcor vai investir R$ 320 milhões na região Nordeste  
 
Grupo argentino vai construir quatro fábricas no complexo de Suape. Um dos líderes mundiais 
na fabricação de balas - com destacada participação também no mercado latino-americano de 
chocolates e nas exportações do Mercosul - o grupo argentino Arcor vai instalar no Complexo 
Industrial Portuário de Suape (PE), a 40 quilômetros do Recife, seu primeiro empreendimento 
no Nordeste do Brasil. 
O investimento, de R$ 320 milhões ao longo de cinco anos, será destinado à instalação de um 
parque com quatro fábricas e uma central de distribuição (CD) que atenderá a todo o Norte e 
Nordeste.  
O objetivo do projeto é reforçar a posição da subsidiária no mercado nordestino, onde é líder 
em vários segmentos. No de gomas de mascar, por exemplo, detém 40% de market share e 
pretende não apenas acompanhar o crescimento do consumo, mas ampliar posições. 
O empreendimento, além disso, vai reduzir entre 2% e 3% os custos logísticos para abastecer 
o Nordeste, suprido hoje pelas quatro fábricas localizadas em São Paulo e em Minas Gerais.  
O complexo, aproveitando a excelente infra-estrutura do Porto de Suape e a disponibilidade de 
linhas de navegação para os Estados Unidos e África, vai também servir de plataforma de 
exportação para os EUA e o continente africano, que absorvem 30% da produção total da 
subsidiária.  
(Fonte: Portos e Navios, 24/8/04) 
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Rede Atacadão investe em hotelaria 
 
O Atacadão, maior rede atacadista no Brasil, está diversificando seus investimentos para o 
ramo da hotelaria. Classificada como uma "oportunidade de negócio", a nova investida da 
empresa é o Expo Trade Convention Hotel, conjunto de três hotéis quatro estrelas, com um 
total de 620 apartamentos, no município de Pinhais, região da Grande Curitiba.  
O conjunto ficará ao lado do Expo Trade, centro de convenções que o Atacadão inaugurou no 
fim do ano passado.  
O primeiro Expo Trade Hotel começa a ser construído em setembro e tem inauguração prevista 
para março de 2006. Trata-se de um negócio de R$ 18 milhões, 40% dos quais aplicados com 
recursos próprios. Os outros 60% serão captados junto a investidores do mercado imobiliário.  
Em setembro, mais uma loja Atacadão será inaugurada, em Salvador (BA). Trata-se da 
segunda loja do grupo na capital baiana, e da 27ª no País. Isso quer dizer que, somente neste 
ano, até setembro próximo, a empresa já terá aberto quatro novas unidades localizadas em 
Campinas e Limeira (SP), mais a de Natal (RN) e a de Salvador. A área de cada uma delas 
varia entre 6 mil e 7 mil m.  
O Atacadão começou em Maringá (PR), em 1962. Hoje emprega 7 mil pessoas em suas 26 
lojas de auto-serviço e seis centros de distribuição. A rede comercializa a média de 10 mil itens 
de alimentos em geral, bebidas e produtos de higiene e limpeza, entre outros.  
O início das obras do segundo hotel está previsto para setembro de 2005. A construção da 
terceira unidade deverá começar doze meses depois. O alvo dos novos empreendimentos é o 
mercado de feiras, congressos e eventos.  
Outro grande investimento do Expo Trade será um centro de feiras e exposições agropecuárias 
de 240 mil m, a ser construído em uma área contígua ao centro de convenções. Quanto a 
empresa pretende aplicar ainda não está definido. Só o Expo Trade recebeu um investimento 
da ordem de R$ 8,5 milhões e ocupa uma área de 32,1 mil m .  
Com faturamento de R$ 3,03 bilhões no ano passado e crescimento real de 17% em relação a 
2002, a rede Atacadão chegou ao primeiro lugar no ranking da Associação Brasileira de 
Acadistas e Distribuidores (Abad).  
Deslocada para o segundo posto, depois de quase dez anos na liderança do setor, a rede 
holandesa Makro faturou R$ 2,95 bilhões em 2003, mas teve crescimento menor, de 8,5%. O 
grupo mineiro Martins manteve a terceira posição.  
Na opinião da Abad, essa troca de posições representa uma "acomodação do mercado de 
distribuição". O setor cresceu e já é responsável por mais de 50% dos produtos vendidos no 
varejo. Em 1991, essa participação era 30,6%. O crescimento se explica pelo melhor 
desempenho das pequenas lojas, nos últimos anos, em comparação com os hipermercados. 
Atualmente, o pequeno varejo representa um universo de aproximadamente 800 mil pontos de 
venda no Brasil. Além de estar perto dos clientes e da variedade de produtos e serviços, esse 
tipo de comércio ganhou preferência porque se tornou também mais competitivo em preços.  
Tanto que, nos últimos três anos, ganhou uma fatia maior no bolo do faturamento do comércio 
de alimentos. Sua participação, que era de 35,9% em 2001, foi para 38,3% em 2003. No 
mesmo período, a participação dos hipermercados caiu de 18,8% para 16,2%.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 24/8/04) 
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Atento inaugura duas unidades e prevê contratar mais 3 mil 
 
O Brasil é um mercado promissor para call center e a Atento, multinacional controlada pelo 
grupo espanhol Telefónica, elegeu o País para foco de seus esforços e investimentos fora da 
Espanha.  
Duas novas unidades serão inauguradas em setembro, acrescentando 1,5 mil posições de 
atendimento às 13 mil existentes. A subsidiária está entre as maiores do segmento no mercado 
doméstico e se classifica em segundo lugar dentro do grupo - de 55 mil empregados -, com 
30% ou 35% da receita.  
À sua frente encontra-se somente a operação espanhola, que pode ser ultrapassada e perder a 
liderança se a Atento Brasil continuar avançando a passos largos.  
As novas centrais serão instaladas em São Bernardo do Campo (SP), com mil posições, e no 
Rio de Janeiro (RJ), com 500. No primeiro semestre, o faturamento da Atento Brasil cresceu 
20,5% e o número de funcionários aumentou de 30 mil para 32 mil, razão pela qual foi definida 
a expansão. Os investimentos para torná-la viável somam R$ 20 milhões - o dobro do previsto 
originalmente - e garantem condições de atendimento aos quatro novos clientes conquistados: 
BR Distribuidora, Telemig Celular, DayHorc e Pizza Hut. Com eles, a carteira ascendeu a 115 
empresas, muitas das quais com o porte da Coca-Cola e Nestlé.  
Até dezembro, outros 3 mil atendentes serão incorporados, somando 5 mil novos empregos em 
2004. Os consumidores brasileiros são percebidos pela empresa como propensos ao contato 
por telefone.  
As investidas do País no mercado offshore dos Estados Unidos progridem e a Atento acredita 
que este é um espaço importante a ser conquistado em conjunto.  
A Atento tem pouco mais de 20 posições de atendimento em inglês, para Ford e Varig.  
Mas enxerga uma grande potencialidade de exportar centrais aos Estados Unidos, cujo 
mercado é gigantesco. Nos EUA, 5% a 7% da população trabalham em call centers, e a 
tendência de trabalhar em casa é crescente. Aqui no Brasil, ainda não apareceu esta 
tendência, até porque esbarraria na legislação trabalhista. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 19/8/04) 
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Atlantica Hotels planeja 33 novos empreendimentos  
A rede Atlantica Hotels International pretende abrir mais 33 empreendimentos no 
Brasil, nos próximos três anos. O projeto envolverá investimentos, em conjunto com 
terceiros, da ordem de R$ 350 milhões. 
 
A nova prioridade é para hotéis de categoria econômica, que deverão representar 
metade das operações da rede até 2006. Hoje, a participação é de 30%. Terá destaque a 
marca própria Go Inn, lançada neste ano. 
 
Novos empreendimentos receberão R$ 350 milhões, em três anos. A Atlantica Hotels 
Internacional, primeira administradora hoteleira multimarcas da América do Sul, planeja colocar 
em operação 33 novos empreendimentos no Brasil nos próximos três anos, que representarão 
investimentos, em conjunto com terceiros, da ordem de R$ 350 milhões.  
 
"Esses novos investimentos vão se concentrar, a partir de agora, fora do segmento 
de luxo e superior, que hoje representam 70% do nosso portfólio", informa Rafael 
Guaspari, vice-presidente sênior de desenvolvimento da empresa. "Até 2006, pelo 
menos 50% das operações da Atlantica estarão no segmento econômico", afirma. 
 
Com sede em São Paulo, a Atlantica Hotels possui atualmente em carteira 45 
empreendimentos, entre flats e hotéis, que somam US$ 800 milhões em recursos 
captados desde a sua fundação, em 1998. A empresa representa com exclusividade no Brasil 
as marcas dos grupos norte-americanos Choice Hotels International (Sleep 
Inn, Comfort, Comfort Suites, Quality, Quality Suites e Clarion), Carlson Companies 
(Radisson Hotels & Resorts, Park Inn e Park Plaza) e Starwood (Four Points by 
Sheraton). Além dessas, a empresa opera com o padrão Atlantica Collection, voltado para 
hotéis independentes, e a bandeira Go Inn. 
 
Para a capital paranaense, onde a Atlantica abriu ontem a sua V Convenção Anual, 
está programada para 2005 a inauguração de mais um hotel. Será uma unidade da 
bandeira Comfort, que receberá investimento de R$ 9 milhões. 
 
"Queremos crescer em regiões onde hoje temos pouca presença", diz Anne, que cita o Centro-
Oeste, o Sul e algumas capitais, como Rio de Janeiro, Salvador e Belo 
Horizonte, como foco dos próximos empreendimentos da rede. 
 
Fonte: http://www.gazetamercantil.com.br (caderno comércio e serviços – 23/03/2004) 



 45 

AZALÉIA - Calçadistas investem no Nordeste para exportar 
 
Tradicionalmente forte no Sul e Sudeste, o setor calçadista nacional descobriu, na região 
Nordeste, condições de produzir com qualidade e competitividade. A presença de empresas na 
região alavancou negócios, gerou empregos e inseriu diversos estados no ranking nacional dos 
maiores produtores e exportadores de calçados. 
 
"Instalar uma unidade no Nordeste facilita a logística, uma vez que existe uma maior 
aproximação de um grande mercado consumidor", conta Presidente da AZALÉIA, Antônio 
Brito. Somente a AZALÉIA já investiu R$ 180 milhões em um complexo composto por 18 
fábricas espalhadas por 14 municípios baianos. A experiência deu certo e a empresa agora 
está prestes a realizar um novo investimento de grande porte, desta vez em Sergipe. 
 
O Presidente da CALÇADOS BIBI, Marlin Kohlrausch, diz que a implantação de uma fábrica no 
Nordeste, em 1998, facilitou a logística de distribuição no mercado interno. A fábrica, também 
localizada na Bahia, produz 1,8 milhão de pares de calçados por ano. Deste total, cerca de 
20% seguem para o mercado internacional. Para este ano, a indústria espera um faturamento 
em torno de R$ 93 milhões. Em abril, a BIBI concluiu um investimento de R$ 2,5 milhões 
destinado a ampliar sua unidade industrial naquele estado. 
 
VALOR ECONÔMICO – 29/10/2004 
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Bahia Sul Celulose investirá U$ 180 milhões 
 
Os setores exportadores e de infra-estrutura devem ser os que mais irão investir em 2004, na 
avaliação do economista Antônio Corrêa de Lacerda, professor de economia da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e presidente da Sociedade Brasileira de 
Estudos de Empresas Transnacionais e Globalização (Sobeet). Os quatro setores alvo do 
governo este ano - bens de capital, software, eletroeletrônico e químico - são, na opinião de 
Lacerda, um corte interessante, pelo qual são priorizados setores altamente deficitários.  
 
Segundo o diretor da BearingPoint e professor de política de negócios, tecnologia e 
globalização da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade 
de São Paulo (USP), Paulo Feldmann, 'os investimentos devem acontecer o quanto antes para 
garantir o crescimento sustentado', disse Feldmann, que defende o desenvolvimento urgente 
de uma política industrial brasileira.  
 
O economista aponta os setores de bens de capital e químico como candidatos naturais a 
maiores investimentos por serem os mais ameaçados pela Área de Livre Comércio das 
Américas (Alca). 'O Brasil não se caracteriza como um exportador importante destes produtos 
em função da baixa competitividade', disse Feldmann ao enfatizar a necessidade da volta da 
política de substituição de importações para setores como o químico. 'O déficit crônico de 
alguns setores só é controlado por uma política industrial efetiva.'  
 
Feldmann defende o esforço conjunto para o desenvolvimento de tecnologia. 'As exportações 
mundiais de plástico crescem à taxa histórica de 13% ao ano e o Brasil não participa deste 
processo', disse Feldmann ao lembrar que este ano o crescimento econômico fará com que as 
importações aumentem, principalmente em setores como plástico e químico, o que prejudicará 
o resultado da balança comercial.  
 
O coordenador de preços da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe/USP), Paulo 
Picchetti, também ressaltou que os investimentos são a chave para que o crescimento seja de 
fato sustentável. Feldmann acredita que os investimentos não devem se restringir a setores 
que precisam ganhar competitividade, mas visar também aqueles que podem se consolidar 
como grandes exportadores mundiais, como papel e celulose.  
 
Conforme o último levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre o 
índice de confiança do empresário, o setor de papel e papelão apresentou taxa de 80% de 
utilização da capacidade instalada - quanto mais próximo de 100%, maior é o uso. E, apesar da 
compressão do mercado doméstico, o setor deverá investir, apostam economistas.  
 
A Suzano Bahia Sul, por exemplo, que trabalha a 100% da capacidade instalada, basicamente 
por causa da exportação, deverá investir este ano os mesmos US$ 180 milhões aplicados em 
2003, informou o diretor superintendente, Murilo Passos.  
 
No ano passado o foco dos investimentos foi a modernização dos processos e melhoria 
ambiental assim como a utilização da capacidade instalada nas unidades de Suzano (São 
Paulo) e Mucuri (Bahia). Neste ano, as duas unidades receberão investimentos para aumento 
da capacidade instalada. A produção de papel na unidade de Suzano deverá ser ampliada em 
40 mil toneladas e a produção de celulose da Bahia Sul terá acréscimo de 60 mil toneladas.  
 
O setor têxtil tem um quadro semelhante ao de papel e papelão. O levantamento da CNI 
apontou uso da capacidade instalada de 79% para o setor em meio a uma demanda doméstica 
comprimida. A Coteminas, uma das líderes no ranking do setor, também opera a plena 
capacidade. Segundo seu presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, a empresa investiu R$ 
100 milhões em 2003 e neste no serão US$ 40 milhões. Ambos os investimentos foram para 
modernização tecnológica e substituição de equipamentos.  
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Basf investirá R$ 280 milhões até 2007 
 
 
A empresa alemã Basf, do setor químico, vai aplicar R$ 350 milhões na América do Sul entre 
2004 e 2007, e cerca de 80% desses recursos terão como destino o Brasil. Rolf-Dieter Acker, 
presidente da Basf para a América do Sul, disse que nesse investimento não está incluído o 
projeto que a companhia desenvolve em parceria com a Petrobras para fabricar ácido acrílico e 
superabsorvente (SAP) no Brasil, que demandará um aporte extra de US$ 150 milhões.  
Acker explicou que a América do Sul recebeu anualmente €100 milhões nos últimos três anos, 
e 85% desse total foram destinados à operação brasileira, principalmente nos negócios de 
tintas e poliestireno e no segmento agrícola. Entre janeiro e setembro de 2003, a região 
registrou um faturamento de €1,02 bilhão, para uma receita global de €24,8 bilhões no período. 
De acordo com o último balanço da companhia, o Brasil registrou vendas anuais de €960,4 
milhões. 
Ásia e Américas em expansão 
Jürgen Hambrecht, executivo-chefe da Basf, que visitou o Brasil pela primeira vez desde que 
assumiu o cargo, explicou que a companhia deverá aumentar a sua presença também na Ásia 
nos próximos anos, saltando dos atuais 12,9% de participação para 14%. A Europa deverá ter 
sua participação reduzida de 60,5% para 50%. "As Américas, que têm 26,6%, deverão subir 
para 30%", disse Hambrecht.
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BB vai investir R$ 1,3 bi contra crime eletrônico 
BB VAI INVESTIR R$ 1,3 BI CONTRA CRIME ELETRÔNICO 
O banco oferecerá a clientes a certificação digital. O Banco do Brasil prepara uma revolução 
tecnológica para combater o crime eletrônico. Vai oferecer, a partir deste ano, certificados 
digitais a seus clientes no valor mínimo da tarifa operacional dessa ferramenta , da ordem de 
R$ 10 por ano. Trata-se de um projeto próprio de software de certificação, desenvolvido em 
parceria com a Secretaria da Receita Federal e o Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro). O investimento nesse projeto ainda não está definido, mas o BB estima investir R$ 
1,3 bilhão neste ano em infra-estrutura interna de tecnologia, em relação a R$ 1,2 bilhão em 
2003. 
(Gazeta Mercantil 09/02/2004) 
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BB investe R$ 13 milhões em centro cultural 
 
Até o final do ano o Banco do Brasil abrirá licitação para a realização de obras destinadas à 
restauração, ampliação e modernização da antiga estação central ferroviária de Pernambuco, 
construída pela inglesa Great Western em 1888 onde será instalado o primeiro centro cultural 
da instituição no Nordeste.  
O banco vai investir R$ 13 milhões no projeto. Quando concluído, em outubro de 2005, 
absorverá R$ 10 milhões anuais na pauta de eventos e serviços de manutenção.  
Atualmente o prédio, cujas linhas se assemelham às gares francesas, abriga o terminal do 
metrô, por onde transitam diariamente 20 mil pessoas. Esse número vai crescer 
substancialmente quando o governo federal concluir as atuais obras de duplicação das linhas 
do metrô.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 14/10/04) 
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BECTON - Múlti da área médica investirá R$ 75 milhões 
 
A Becton Dickinson (BD), multinacional que fabrica suprimentos médicos em 50 países, vai 
investir R$ 75 milhões no Brasil nos próximos 3 anos. A empresa vai transferir para o País toda 
a produção de cateteres de última geração e transformar o Brasil em plataforma de exportação. 
Trará a produção para o Brasil porque aqui existe mão-de-obra qualificada e experiência na 
área.  
Esses cateteres - que servem para administrar medicação endovenosa a pacientes submetidos 
a tratamentos de longa duração - eram produzidos na fábrica da BD no Estado americano de 
Utah. Agora, passam a ser produzidos na fábrica da BD em Juiz de Fora (MG), que vai ter 
capacidade de produção de 28 milhões de cateteres por ano. A transferência vai consumir 
investimentos de R$ 15 milhões. O Brasil exportará esses cateteres para cem países.  
No mundo, a BD tem 25 mil funcionários e faturou US$ 4,935 bilhões no ano passado. No 
Brasil, emprega 1,9 mil pessoas e vai contratar mais 200 por conta do aumento da capacidade. 
O restante do investimento, R$ 60 milhões, será usado para a fabricação de uma nova seringa 
no Brasil, a Solomed. Essa seringa oferece um dispositivo de segurança que "cobre a agulha" 
após o uso, para evitar que profissionais da saúde se piquem acidentalmente e sejam 
infectados. Além disso, a seringa tem um mecanismo de autodestruição, que evita a 
reutilização. Segundo dados do governo, entre 1999 e 2003 houve 4,6 mil acidentes de 
profissionais da saúde com seringas.  
Essa seringa é produzida apenas nas fábricas da BD em Cingapura e Estados Unidos. Agora 
passa a ser produzida também em Curitiba (PR). Não se pode produzir em qualquer lugar, 
porque o maquinário para a produção dessas cânulas (agulhas pequenas) é muito caro e é 
necessário ter um rígido controle de qualidade. A fábrica de Curitiba foi eleita, no ano passado, 
a melhor da BD no mundo. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 17/11/04) 
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Behr investe no Brasil para exportar ao México e EUA 
 
A Behr Brasil, fabricante alemã de sistemas de refrigeração e ar-condicionado, vai investir R$ 
50 milhões na fábrica de Arujá (SP). A quantia, que será aplicada de 2004 a 2005, inclui a 
fabricação de novos produtos - que a empresa prefere ainda manter em segredo - para atender 
o mercado local e novos contratos de exportação.  
A partir de 2005, a Behr começa a exportar módulos de arrefecimento do motor para a Ford do 
México e componentes para ar-condicionado para a General Motors dos Estados Unidos. No 
Brasil, vai fornecer sistema de refrigeração para o novo Smart Formore da DaimlerChrysler, 
que começará a ser produzido no final de 2005, em Juiz de Fora (MG).  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 3/8/04) 
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Belgo investe R$ 50 milhões em Sabará 
 
 
Total de investimentos previstos deve alcançar R$ 50 milhões. 
A unidade da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira (CSBM) em Sabará, região Central, 
recebeu ontem os primeiros equipamentos de sua nova fábrica de barras e trefilarias para o 
setor automobilístico, dentro do programa de expansão das trefilarias da siderúrgica. 
A finalidade é triplicar a atual capacidade instalada da fábrica sabarense, alcançando 200 mil 
toneladas/ano até 2009. Na primeira etapa do processo, serão investidos R$ 25 milhões, de um 
total de R$ 50 milhões previstos para toda a expansão. 
No primeiro momento, será ampliado o mix de produtos da companhia - a planta de Sabará 
passará a a produzir barras de diâmetro de até 42 milímetros, a partir de fio-máquina fabricado 
na usina de João Monlevade (região do Vale do Aço, a 108 Km de Belo Horizonte), fazendo 
com que a Belgo-Mineira seja a primeira siderúrgica da América Latina a usar esse processo 
de produção. 
Serão fabricadas também barras trefiladas de diâmetro até 77 mm, a partir de barras laminadas 
na unidade de Cariacica (ES). 
Diário do Comércio 
Fonte: INFOMET
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Bertin - BNDES financia R$ 90 milhões 
 
13.12.04 
 
» Com apoio do BNDES Bertin vai criar 3 mil empregos diretos  
· Financiamento total será de R$ 90 milhões  
· Empresa é líder na exportação de couro bovino 
· Receita operacional bruta vai crescer 38% 
 
A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou 
financiamento de R$ 90 milhões à empresa Bertin Ltda., que se compromete a abrir 3 mil 
empregos no prazo de um ano, com crescimento de 38% em sua receita operacional bruta, no 
mesmo período.  
 
O financiamento, o primeiro aprovado pela Área de Inclusão Social, foi concedido no âmbito do 
Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e Renda 
(Progeren), que oferece capital de giro a empresas de todos os portes e teve sua vigência 
prorrogada até junho de 2005. O prazo para pagamento do empréstimo é de dois anos, com 
carência de 12 meses. 
 
Juros - Caso a Bertin Ltda. cumpra as metas estabelecidas com o BNDES, em termos de 
abertura de empregos diretos e aumento de receita, a remuneração do financiamento será de 
apenas 5,5% ao ano, acrescida da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que atualmente é de 
9,75% ao ano. Se as metas não forem cumpridas, a remuneração passará a 11% ao ano, 
acima da TJLP.  
 
A Bertin Ltda. é uma empresa de capital inteiramente nacional, com sede em Lins, na região 
noroeste de São Paulo, e mantém cerca de 14 mil empregados diretos. É subsidiária da Heber 
Participações Ltda, detentora de praticamente 100% de seu capital social. Possui 24 unidades 
industriais, localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Pará e Rondônia. 
 
Mercado - Nos últimos oito anos, o crescimento médio das exportações brasileiras de carne 
bovina foi de aproximadamente 60%. Essa expansão fez com que a participação brasileira 
nesse mercado passasse de 7% em 1996 para 20% em 2003, com o Brasil ultrapassando 
Austrália e Estados Unidos para assumir a primeira colocação no ranking mundial do mercado 
de carne bovina. 
 
A Bertin atua no abate – cerca de 7 mil cabeças por dia -, desossa, industrialização e 
comercialização de produtos bovinos. No setor de couros, possui tecnologia para fabricar 
desde o tipo wet blue (com tratamento primário) até o produto acabado. Confecciona também 
equipamentos de proteção individual, produtos de higiene e limpeza doméstica e industrial, e 
dog toys (brinquedos para cachorros, fabricados com couro bovino processado), de excelente 
aceitação no mercado externo. A empresa é líder das exportações brasileiras de couro bovino 
e a vigésima maior exportadora do país.  
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Belgo investe R$ 120 milhões no ES 
 
A Belgo concluirá nos próximos meses investimentos superiores a R$ 120 milhões na Usina 
Grande Vitória, localizada em Cariacica. A conclusão deste montante de investimentos 
representa a consolidação do negócio no Espírito Santo, onde a empresa completará, em 
outubro, 11 anos de atividades.  
O plano de investimentos que está sendo concluído foi iniciado em 2000 e teve como objetivos 
otimizar a capacidade de produção da aciaria e da laminação, melhorar a qualidade dos 
produtos e ampliar a participação dos produtos nos mercados interno e externo.  
Como resultado, a Usina Grande Vitória passou de uma produção de 270 mil toneladas/ano em 
2000 a uma expectativa de 310 mil para 2004.  
(Fonte: Gazeta de Vitória)  
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Betim Química está investindo R$ 1,5 milhão 
 
Está em construção a nova sede da Betim Química. Com 1,5 milhão de reais de investimento, 
a nova fábrica contará com 2.400m² e será inaugurada em janeiro de 2005. SAIBA MAIS! 
 
A partir de fevereiro de 2005, a Betim Química vai mudar para novo endereço. Com a 
construção da nova sede da empresa, no Pólo Industrial de Contagem, a Betim Química 
aumentará sua capacidade de produção.  
 
Com uma área de 2.400m² e equipamentos de última geração, a nova sede será referência no 
mercado pela tecnologia aplicada a seus produtos. Três vezes maior do que a atual unidade, a 
nova Betim Química já será inaugurada nos padrões da ISO 14000.  
 
A fábrica terá 3 andares e contará com um sistema especial de visitação. Uma passarela, com 
paredes de vidro, está sendo montada, ligando o escritório à área de produções, para permitir 
aos clientes, fornecedores e demais visitantes, uma visualização geral do processo produtivo.  
 
 
Além do parque fabril e do escritório, a fábrica terá um espaço de convivência para os 
funcionários, com quadras de peteca e de squash, um salão de jogos e uma sala de descanso 
com televisão. "O objetivo é garantir bons índices de produtividade, proporcionando bem estar 
aos funcionários, para diminuir o estresse do dia-a-dia", Alexandre Vallim, diretor da Betim 
Química 
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BG investe em cogeração 
 
O incentivo ao crescimento do consumo de gás natural, em especial para geração de energia 
elétrica, fez o grupo britânico BG, que possui 60% de participação na distribuidora paulista 
Comgás*, criar a Iqara Energy Services, empresa que planeja e concretiza projetos para a 
utilização do gás natural como fonte energética para climatização, além de empreendimentos 
de geração distribuída e cogeração (em que além de produzir energia, o gerador ou turbina 
também fornece água quente e fria).  
Menos de dois anos depois, a empresa já realizou 130 propostas de projetos no estado e 
concretizou investimentos em outros seis, que consumiram cerca de US$ 3,5 milhões. A 
expectativa da empresa é fechar outros US$ 8 milhões em contratos até o final do ano.  
Para 2005, a estimativa da empresa é aplicar mais US$ 15 milhões em projetos. No plano de 
negócios, a previsão da Iqara é chegar em 2010 com 600 projetos, em investimentos que 
devem totalizar US$ 300 milhões. Com isso, o fornecimento diário de gás natural da Comgás 
deve aumentar em 1 milhão de metros cúbicos (m³). Hoje a concessionária paulista distribui 
diariamente cerca de 11 milhões de m³.  
A avaliação dos negócios é tão positiva que a empresa resolveu ampliar sua atuação para 
além da área de concessão da Comgás e apenas espera pela assinatura do primeiro contrato 
no Rio de Janeiro. A atuação da Iqara Energy também chamou atenção da BG, que decidiu 
exportar o modelo de negócio para a Itália e Índia, países em que o grupo também atua na 
distribuição de gás natural.  
A Iqara oferece às empresas a construção, manutenção e operação de uma planta de 
cogeração a custo zero e com economia de entre 3% e 10% em relação ao custo total da 
unidade com energia elétrica, água quente e água fria. Em troca, deve ser dada exclusividade 
da venda de energia à Iqara por até 15 anos. Ao final do período, a unidade de geração fica 
com a empresa. Oinvestimento é pago em até sete anos.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 28/10/04) 
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BIC investe US$ 4 milhões no mercado de barbeadores  
 
A BIC, a fabricante da caneta esferográfica mais popular do planeta, está investindo US$ 4 
milhões no País para reforçar as vendas de aparelhos de barbear descartáveis.  
A empresa tem 30% desse mercado estimado em 600 milhões de unidades anuais, em que a 
Gillette lidera. Só que a BIC quer mais e, nos últimos três anos, investiu em silêncio no 
desenvolvimento de produtos e ampliação do portfólio, que inclui os aparelhos femininos de 
depilação. O resultado foi o desenvolvimento de um aparelho descartável de três lâminas, o 
BIC Comfort Twin.  
Em outra área de negócios, a BIC investe R$ 2 milhões para combater a pirataria na área de 
isqueiros, também descartáveis. De 2000 a 2003, 25% do mercado de isqueiros, estimado pela 
BIC em 100 milhões de unidades por ano, estava em poder dos falsificados. Este ano, acredita 
a empresa, os isqueiros ilegais devem ter uma fatia menor, de 15 milhões.  
A holografia e o selo do Inmetro estão contribuindo para essa redução.  
(Fonte: O Estado de São Paulo, 17/9/04) 
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Biosintética recebe do BNDES R$ 30 milhões 
 
20.10.04 
 
» Capital de giro: BNDES aprova R$ 30 milhões para Biosintética  
· Empresa vai criar 106 empregos diretos 
· Valor do financiamento é de R$ 30 milhões 
 
A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aprovou o 
segundo financiamento de capital de giro, no âmbito do Programa de Apoio ao Fortalecimento 
da Capacidade de Geração de Emprego e Renda (Progeren). A operação, no valor de R$ 30 
milhões, destina-se à Biosintética Farmacêutica Ltda., que se compromete a abrir 106 novos 
empregos diretos, elevando em 10,5% seu quadro de pessoal, que atualmente possui 1.008 
funcionários. 
 
Criada em 1984, a Biosintética tem capital 100% nacional e atua em diversos ramos do setor 
farmacêutico, com destaque para as linhas de genéricos e remédios cardiovasculares. Possui 
duas unidades industriais, localizadas em São Paulo e Ribeirão Preto, e mantém escritórios 
comerciais em Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.  
 
Além das atividades de produção de medicamentos, a Biosintética desenvolve pesquisas em 
parceria com a empresa argentina Bio Sidus, por intermédio da joint venture BioLatina, visando 
propiciar novas oportunidades de negócios em países como Chile, México, Venezuela e Peru. 
 
Condições – Para utilização da primeira parcela do crédito, a Biosintética terá de apresentar ao 
BNDES um relatório especial emitido por empresa de auditoria independente, cadastrada na 
Comissão de Valores Mobiliários, atestando sua receita operacional bruta, as quantidades de 
medicamentos vendidos e o número de empregados.  
 
A remuneração total do financiamento será de 9% ao ano, acrescida da TJLP (Taxa de Juros 
de Longo Prazo), que hoje é de 9,75% ao ano, perfazendo 18,75%. Caso a empresa atinja a 
meta estabelecida de crescimento de 10,7%, da receita operacional bruta e da quantidade de 
medicamentos vendidos no período de 12 meses, abrindo 106 empregos diretos, no mínimo, a 
remuneração total então será reduzida para 13,25% ao ano (TJLP + 3,5%). 
 
Mercado – O Brasil é o quinto país no ranking dos produtores de medicamentos e o oitavo 
maior consumidor, com grande potencial de crescimento nas vendas em virtude do aumento da 
expectativa de vida, da elevação da renda per capita dos brasileiros, da ampliação dos 
programas sociais do governo e da inclusão de remédios entre os benefícios de determinados 
planos de saúde. 
 
O setor farmacêutico faturou no Brasil, em 2003, cerca de R$ 17 bilhões e o segmento de 
genéricos apresentou significativo crescimento, chegando a cerca de R$ 900 milhões em 
vendas, com aumento de 38% em relação ao ano anterior. Estima-se que a comercialização de 
genéricos continue em franca expansão, já que nos países desenvolvidos esse tipo de 
medicamento representa cerca de 40% do total de remédios consumidos, enquanto no Brasil a 
relação ainda está por volta de 8%. 
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Blowtex amplia capacidade de produção 
 
A fabricante brasileira de preservativos Blowtex, com unidade fabril em Alumínio (SP), deverá 
finalizar em setembro um programa de expansão que elevará em 30% a sua capacidade de 
produção.  
Até o final deste ano, a empresa estará produzindo em torno de 15 milhões de unidades de 
camisinhas por mês ante as cerca de 12 milhões que fabrica atualmente. O investimento, com 
recursos próprios, é de R$ 1,8 milhão aplicados, principalmente, na compra de dez máquinas, 
importadas da Alemanha.  
Com a expansão, a Blowtex pretende elevar a sua participação no mercado brasileiro de 20% 
para 25%, o que pode garantir à empresa estabilidade no ranking dos fabricantes.  
A DKT do Brasil - empresa afiliada ao grupo norte-americano DKT Internacional- e a Indústria 
Nacional de Artefatos de Látex (Inal) disputam o segundo lugar no ranking com a Blowtex. A 
Johnson & Johnson lidera o mercado, com participação em torno de 32%. Baseado em dados 
da ACNielsen foram consumidas no Brasil 350 milhões de unidades de camisinhas em 2003. 
Em valor, o mercado movimentou cerca de R$ 250 milhões.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 17/8/04) 
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BLOWTEX amplia capacidade de produção 
 
A fabricante brasileira de preservativos BLOWTEX, com unidade fabril em Alumínio (SP), 
deverá finalizar em setembro um programa de expansão que elevará em 30% a sua 
capacidade de produção. Até o final deste ano, a empresa estará produzindo em torno de 15 
milhões de unidades por mês ante as cerca de 12 milhões que fabrica atualmente, informou o 
Diretor Comercial da companhia, Marco Martinez. O investimento, com recursos próprios é de 
R$ 1,8 milhões. A DKT DO BRASIL, empresa afiliada ao grupo norte-americano DKT 
INTERNACIONAL e a INDÚSTRIA NACIONAL DE ARTEFATOS DE LÁTEX (INAL) disputam o 
segundo lugar no ranking com a BLOWTEX. A JOHNSON & JOHNSON lidera o mercado, com 
participação em torno de 32%. No ano passado, o mercado local cresceu 10% em volume e em 
2004 esse percentual deverá ser maior, alcançando 400 milhões de unidades. Já os negócios 
da BLOWTEX aumentam em torno de 10% a 15% ao ano em volume, desde 2001. O 
faturamento da companhia, não revelado, cresceu cerca de 7% em 2003 e a previsão de 
Martinez é de elevação de 12% para este ano. 
 
GAZETA MERCANTIL– 13/08/2004 
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Blue Tree quer aumentar a rede para 38 hotéis 
 
 Novos hotéis da rede Blue Tree 
 
A rede hoteleira Blue Tree, marca criada em novembro de 1998 por Chieko Aoki, está 
investindo na abertura de sete hotéis no Brasil.  
 
A intenção é aumentar o tamanho da rede para 38 hotéis no próximo ano e chegar a 50 
empreendimentos em 2006, investindo US$ 21 milhões neste período. 
 
Fonte: Notícia retirada do DHC – Decorações Hoteleiras S/C Ltda - 
http://www.dhchoteis.com.br (23/março/2004) 
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BMB - Fornecedora da VW Caminhões amplia a produção 
 
A BMB Mode Center, que desenvolve e monta veículos especiais com exclusividade para a 
Volkswagen Caminhões, em Resende (RJ), vai ampliar sua produção em 50% em 2005. 
Instalada em Porto Real, vizinha a Resende, a empresa vai receber investimentos de R$ 5 
milhões até abril e ampliará o quadro de 70 para 120 funcionários.  
Fundada em 2001 com investimento inicial de R$ 1,5 milhão, a empresa realiza modificações 
nos caminhões e ônibus de acordo com as necessidades do cliente. Neste ano, atingirá 
produção de 8,1 mil veículos, número que em 2005 deve chegar a 12 mil unidades. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 8/12/04) 
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BNB investe US$ 8 milhões na Paraíba 
 
REVISTA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 
 
Lançados novos editais do Fundeci e da Renorbio  
08/03/2004 
Foi lançado no última dia 27 de fevereiro, o edital do Fundo de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Fundeci). As propostas selecionadas terão à disposição R$ 5 milhões. A quantia é 
originária do Banco do Nordeste (BNB).  
Mantido pelo banco desde 1971, o fundo já aplicou US$ 63,8 milhões em todo o Nordeste. O 
incentivo permitiu a realização de 1.100 propostas de trabalho voltadas ao desenvolvimento 
científico e tecnológico da região. 
A apresentação do documento aconteceu na Paraíba, Estado onde o fundo investiu US$ 8 
milhões durante seus 33 anos de funcionamento.  
O dia 27 também marcou o lançamento do edital da Rede Nordeste de Biotecnologia 
(Renorbio). O Renorbio contará com R$ 7,7 milhões, que serão disponibilizados em três vezes: 
uma parcela de R$ 2,7 milhões e outras duas de R$ 2,5 milhões. 
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Bob´s investe R$ 30 mi 
 
23/12/04 - [Serviços & Consultoria]  
 
 
A rede de lanchonetes Bob's vai investir R$ 30 milhões na expansão de suas unidades e 
planeja abrir 100 lojas no próximo ano, chegando a 500 pontos-de-venda em todo o Brasil.  
A prioridade é o mercado nacional, mas a empresa não descarta fechar novos negócios no 
exterior. A rede carioca, que vende cerca de 2 milhões de sanduíches por mês, já opera há três 
anos uma loja em Portugal e prevê inaugurar outra unidade em Angola, em março de 2005. O 
plano é chegar a 2007 com 650 pontos de venda.  
O Bob's poderá chegar também à República do Cabo Verde pelas mãos de um franqueado no 
Ceará. 
(Fonte: Invertia, 22/12/04)  
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Brascan projeta investimento de US$ 500 milhões até 2005 
11-09-2001 
A vocação secular do País 
 
O grupo canadense Brascan pretende criar uma subsidiária no Brasil, para a construção de 
usinas hidroelétricas. O grupo está aguardando o leilão da Annel para iniciar os projetos de 
usinas de grande porte, prevendo investimentos de US$ 500 milhões até 2005, quando espera 
ter uma planta de 500 MW, produzidos por 18 usinas.  
A notícia acima passaria despercebida para um leitor interessado em comunicações, em 
virtude do investimento não ser volumoso, para os padrões nacionais de inversão de capital em 
geração de energia, e pela aparente ausência de correlação entre as áreas de energia e 
comunicações. Não é bem assim, como mostra a história. 
 
Em 1901, no governo de Campos Sales, instala-se em São Paulo a empresa canadense 
Tramway Light and Power Company, que havia começado a exploração dos recursos hidro-
elétricos do Sudeste em 1899 com a construção de usinas na Serra do Mar. Com sede em 
Toronto, essa companhia viria a monopolizar diversos serviços públicos em São Paulo e no Rio 
de Janeiro - inclusive comunicações.  
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Brasil Telecom deverá concluir pojeto de US$ 584 milhões 
 
 
 
O Brasil começará a colher em 2005 os frutos de uma série de grandes projetos 
necessários à expansão da economia. São investimentos de grande porte que deverão 
desobstruir alguns dos gargalos que há pelo menos uma década travam o crescimento 
econômico do País. Isso porque a maioria desses projetos está concentrada em áreas 
sensíveis, como energia e telecomunicações. 
O maior destaque desses projetos é a Rede Básica de Transporte de Gás Natural 
(RBTGN), uma ampla malha de gasodutos de abrangência nacional que deverá interligar os 
pólos produtores do combustível no Brasil e na Bolívia (pelo gasoduto já existente, o 
Gasbol) aos mercados consumidores do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O projeto 
de transporte de gás da Petrobrás, orçado em US$ 3 bilhões, inclui ainda os gasodutos 
Urucu-Manaus e Urucu-Porto Velho, na região Norte, e visa a garantir estabilidade no 
suprimento de usinas termelétricas, além de oferecer uma nova alternativa de energia que 
pode impulsionar novos pólos de desenvolvimento. 
Um exemplo é justamente o pólo petroquímico da Rio Polímeros, no município 
fluminense de Duque de Caxias. O Riopol, como ficou chamado, deve inaugurar em 
2005 o primeiro complexo gás-químico do País e será o segundo maior produtor 
brasileiro de polietileno. O projeto custou US$ 1,08 bilhão. No mesmo município 
também começa a operar em 2005 a Termorio, a maior usina termelétrica 
construída no Brasil, com capacidade de 1.160 MW e custo estimado em cerca de US$ 
700 milhões.  
Com a RBTGN, a malha de transporte de gás brasileira passará dos atuais 8,8 mil 
quilômetros para cerca de 13 mil quilômetros. A inauguração dos primeiros 
trechos, Campinas-Rio e Cacimbas-Vitória (no Espírito Santo), está prevista para o 
último trimestre de 2005. O principal ramal será o Gasoduto de Interligação Sudeste- 
Nordeste (Gasene), de 1,2 mil quilômetros, que deverá levar combustível dos campos de 
produção no Sudeste para os mercados nordestinos. A implantação de todo o projeto 
da malha de dutos deverá estar concluída em setembro de 2006. 
Em 2005, a Petrobrás deve finalizar a ampliação da Refinaria Alberto Pasqualini 
(Refap), em Canoas (RS), que tem 30% de participação da espanhola Repsol. As obras, 
iniciadas em 2001, consumiram US$ 800 milhões e aumentarão a capacidade de refino 
de petróleo nacional da unidade gaúcha, de 20 mil m3 para 30 mil m3 diários. A gigante 
brasileira também deverá inaugurar as operações de quatro novas plataformas 
marítimas, uma delas voltada à extração de gás natural, que custaram um total de US$ 
2,1 bilhões. Isso deverá fazer com que, até o final do ano, a produção brasileira de 
petróleo se iguale à demanda interna do combustível, tornando o País menos 
vulnerável a crises internacionais.  
 
Na área de telecomunicações, a Brasil Telecom deverá concluir neste ano um 
projeto de US$ 584 milhões, segundo os números divulgado pela imprensa, na 
expansão de seu serviço celular. A América Móvil e a Telemar, juntas, já concluíram em 
2004 projetos de modernização e ampliação que consumiram mais de US$ 1 bilhão. 
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Braskem, BR e Ballylog desenvolvem centros nos pólos 
petroquímicos 
 
A Braskem, em parceria com sua transportadora - a Ballylog Logística -- e com a BR 
Distribuidora está envolvida em um projeto que prevê a construção de Centros de Logística 
(Clog's) nos três pólos petroquímicos onde atua (Camaçari/BA, Triunfo/RS e Marechal 
Deodoro/AL).  
A Ballylog será responsável por todo o investimento na construção da infra-estrutura dos 
Clog's. Os recursos serão de aproximadamente R$13,5 milhões para os três centros.  
A BR responderá pela modernização e expansão dos postos de serviço, além de ceder áreas 
próximas para acomodaras novas instalações.  
Os Clog's irão abrigar serviços de informação, inteligência, gestão e segurança. A expectativa é 
que os pólos de Triunfo e Marechal Deodoro sejam inaugurados até o final de 2004. O pólo de 
Camaçari está previsto para 2005. O empreendimento deve gerar 400 postos de trabalho 
diretos e 150 indiretos nos três pólos. 
(Fonte: Química Industrial, 3/9/04) 
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Braskem amplia sua produção de paraxileno 
 
A Braskem investiu R$ 25 milhões para ampliar em 30% sua capacidade de produção de 
paraxileno (intermediário químico utilizado na fabricação da resina PET e de poliéster).  
É um acréscimo de 50 mil toneladas; a produção vai atingir 203 mil toneladas por ano, em sua 
unidade de aromáticos localizada no pólo petroquímico de Camaçari (BA). A unidade ampliada 
- que começa a operar no dia 1 de agosto - vai permitir à petroquímica expandir o seu contrato 
de fornecimento com a Rhodia-Ster, firmado no início de 2003 e com término em 2006.  
A Braskem vai fornecer 70% do paraxileno consumido pela Rhodia-Ster no Brasil. O volume vai 
passar de 7,5 mil toneladas para 11,5 mil toneladas mensais. Maior produtor de PET na 
América do Sul, a Rhodia-Ster pertence ao grupo italiano Mossi & Ghisolfi (M&G), segundo 
maior produtor mundial de PET. Para chegar à unidade da Rhodia-Ster, em Paulínia (SP), o 
insumo será transportado por tubovia de Camaçari para o Porto de Aratu. De lá, seguirá por 
cabotagem até Santos (SP), de onde será levado em carretas até a Rhodia-Ster.  
A Braskem deverá anunciar ainda neste mês o início das operações da expansão de 100 mil 
toneladas de polipropileno em Triunfo (RS). A petroquímica também está ampliando em 50 mil 
toneladas sua produção de PVC em Alagoas, que deverá entrar em operação em meados de 
2005.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 23/7/04) 



 69 

Braskem é sócia da Petrobras em Paulínia (SP) 
 
A Petrobras comunicou que a Braskem será sua sócia na fábrica de polipropileno de Paulínia 
(SP). A estatal responderá pelo fornecimento de propeno, que sairá da Refinaria de Paulínia 
(Replan) e da Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos (SP).  
A unidade deverá receber investimentos entre US$ 200 milhões e US$ 220 milhões. A 
expectativa das empresas é que a fábrica inicie suas operações até o final de 2006.  
A divisão societária, acordo com acionistas e engenharia financeira do projeto ainda estão 
sendo negociadas. O acerto final deve ocorrer em dezembro.  
O projeto em Paulínia marca o retorno da Petrobras em um empreendimento de segunda 
geração no setor petroquímico. A estatal tinha abandonado a área com as privatizações do 
setor na década de 90. A Braskem planeja investir mais de R$ 600 milhões no próximo ano no 
mercado brasileiro. 
(Fonte: Química Industrial) 
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Brasken vai investir R$ 93 mi em seu porto em Aratu 
 
 
 
Salvador - A Braskem, petroquímica líder na América Latina, anuncia investimentos na infra-
estrutura de seu porto em Aratu, no Estado da Bahia. As obras, que consumirão cerca de R$ 
93 milhões, representam ganhos para a competitividade da empresa.  
 
"Esse investimento é estratégico, pois vai proporcionar à Braskem mais flexibilidade na 
negociação da nafta, e representa um grande passo na busca da competitividade" - afirma o 
diretor da Unidade de Negócios Insumos Básicos da Braskem, Ricardo Barbosa 
 
A empresa está concluindo até final de julho deste ano a reforma de seu píer, incluindo o 
aprofundamento do canal de acesso, na qual estão sendo investidos R$ 2,5 milhões. O 
aumento do calado permitirá que aportem navios com capacidade de carregamento 40% maior. 
Até 65 mil toneladas de nafta poderão ser entregues de uma só vez.  
 
Um investimento maior no valor de R$ 90 milhões - que está em fase final de estudos, inclusive 
sobre a origem dos recursos necessários - será destinado a dobrar a capacidade de tancagem 
de nafta. A ampliação da armazenagem, de 160 mil m3 para 295 mil m3, permitirá a 
segregação da nafta em função de qualidade e origem, e proporciona melhores negociações 
de preço de produto e de frete em razão de volume e capacidade de estoque. A obra será 
iniciada em breve, com prazo de conclusão entre 15 e 20 meses. 
 
O porto de Aratu é parte essencial da logística da Braskem. Dois dutos de 35 km de extensão 
levam a nafta petroquímica dos navios diretamente para a planta de Insumos Básicos da 
Braskem no Pólo Petroquímico de Camaçari. De 30 a 40% da nafta consumida são importadas.  
 
"Essa iniciativa da Braskem vai ao encontro das necessidades do país de aumentar seus 
investimentos em infra-estrutura, no momento em que se discute a criação das parcerias 
público-privadas", diz Ricardo Barbosa. 
 
A Braskem, petroquímica brasileira de classe mundial, é líder em resinas termoplásticas na 
América Latina e está posicionada entre as cinco maiores companhias industriais privadas de 
capital brasileiro. Com 13 plantas industriais localizadas pelo Brasil, a empresa produz 
anualmente 5 milhões de toneladas de produtos químicos e petroquímicos.
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Braskem investe R$ 30 milhões para substituição de resinas 
 
Um novo modelo integrado de negócios. A Braskem, maior companhia petroquímica do país, 
anunciou que investiu R$ 30 milhões para a substituição de resinas em copos de plásticos 
descartáveis - a troca do poliestireno pelo polipropileno, uma resina mais versátil com larga 
aplicação na indústria. 
A novidade, contudo, é que a empresa desenvolveu o projeto não só com a fabricante dos 
copos, mas também com a indústria de máquinas e equipamentos.  
O projeto, desenvolvido no Centro de Tecnologia e Inovação da Braskem nos últimos dois 
anos, foi feito em parceria com a Canguru Embalagens e a fabricante de máquinas e 
equipamentos NTS, ambas de Criciúma (SC). 
Além da Canguru, outras duas fabricantes já demonstraram interesse e começaram a produzir 
copos descartáveis à base de polipropileno. O acordo fechado pela Braskem dá exclusividade 
no fornecimento de polipropileno por dois anos. As 28 máquinas desenvolvidas foram cedidas 
às fabricantes de copos por cinco anos, renováveis, sob o regime de comodato. 
A tecnologia empregada na produção permite rigidez nos copos à base de polipropileno. Outra 
vantagem é que os novos produtos são transparentes, um atrativo aos consumidores. E, além 
disso, historicamente, as resinas de polipropileno costumam ter preços 10% a 15% inferiores 
ao poliestireno. 
Os recursos aplicados pela Braskem no projeto fazem parte do pacote de investimentos de R$ 
400 milhões previstos para este ano. A companhia tem visado outras aplicações para o 
polipropileno. Já fechou acordo com a Brasilit, do grupo francês Saint-Gobain, para troca das 
telhas e caixas d'água de amianto, e possui parceria com a Paulista, do grupo Danone, para 
substituir os copos de vidros de requeijão. A empresa disputa um projeto de uma nova fábrica 
de polipropileno que deverá ser construída pela Petrobras em Paulínia. 
(Fonte: Valor Econômico, 4/8/04) 
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Braskem vai ampliar a sua produção de PVC em AL 
 
A Braskem destinará cerca de 15% dos R$ 600 milhões em investimentos previstos para 2005 
para a ampliação da unidade de PVC instalada em Marechal Deodoro, em Alagoas. Com isso, 
a unidade, que produz em torno de 200 mil toneladas por ano, poderá fabricar até 250 mil 
toneladas anuais. O grupo petroquímico espera, assim, atingir a liderança na produção de PVC 
na América Latina.  
Alagoas tem vantagens logísticas, como a grande oferta de energia, a malha de estradas e os 
terminais portuários, o que permite o escoamento da produção para todo o Nordeste e também 
para o exterior.  
A outra unidade do grupo em Alagoas, de cloro e soda cáustica, que já é a maior do continente, 
também receberá mais recursos em 2005. A idéia, é formar no estado um arranjo produtivo 
local focado em produtos químicos e plásticos. Um terreno para instalação de empresas no 
pólo cloro-químico custa a metade de uma área de dimensões idênticas no pólo industrial da 
própria Braskem no Rio Grande do Sul, e ainda há a grande oferta de gás natural, que barateia 
as operações em território alagoano. A recente descoberta de óleo leve na costa do estado, 
que elevará em 50% a produção alagoana de barris de óleo equivalente (boe, medida que une 
petróleo e gás natural), também será um estímulo a novos projetos industriais.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 3/12/04) 
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Braspelco investe R$ 121 milhões 
 
27.04.04 
 
» BNDES apóia projeto que criará oito mil empregos em Goiás  
· Financiamento de R$ 34 milhões para Braspelco finalizar unidade de produção de couros 
para exportação, em Itumbiara 
 
O BNDES aprovou financiamento no valor de R$ 34 milhões para a conclusão de uma unidade 
industrial de produção de couro para exportação, em Itumbiara (GO). O investimento total, de 
R$ 121 milhões, é da Braspelco Indústria e Comércio Ltda e criará 2.500 empregos diretos e 
5.500 indiretos. A nova fábrica terá capacidade para produzir 2 milhões de unidades por ano e 
estará adaptada para o acesso de portadores de necessidades especiais.  
 
O projeto visa incrementar as exportações, modernizar o setor, aumentar a oferta de produtos 
com maior valor agregado, além de proporcionar maior competitividade à indústria nacional 
exportadora. A implantação da unidade de Itumbiara proporcionará aumento de 50% na 
capacidade produtiva da Braspelco, além de maior adequação ao padrão internacional de 
produtos de couro. A conclusão da fábrica está prevista para o final deste ano, e consolidará a 
Braspelco entre os cinco maiores produtores mundiais de couro.  
 
A Braspelco é o maior curtume do Brasil e um dos maiores fabricantes mundiais de couro. Com 
sede em Uberlândia (MG), possui 19 unidades industriais e comerciais em Minas Gerais, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins e Pará. As unidades produzem e comercializam 
couros wet blue (primeira fase de industrialização da pele), semi-acabados, acabados e 
manufaturados. Produzem, também, calçados exclusivamente para o mercado externo. A 
capacidade instalada de produção, hoje, é de 4,4 milhões de unidades por ano.  
 
As exportações brasileiras de couro vêm crescendo em razão do aumento da capacidade de 
produção, à melhoria da qualidade, à expansão dos canais de distribuição e as parcerias 
comerciais e tecnológicas com empresas no exterior. Na década de 90 o crescimento foi de 
cerca de 20% e de 1998 a 2002 o incremento foi de 45%. 
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Brejeiro investe R$ 40 mi em duas unidades de soja em GO 
 
O grupo Brejeiro, com sede em Orlândia, no interior paulista, está construindo duas novas 
unidades de processamento de soja em Goiás. Uma delas, já anunciada, deverá ser 
inaugurada no início de janeiro, na cidade de Rio Verde; a outra está sendo construída em 
Uruaçu, perto da divisa com o Tocantins, e deverá começar a operar ainda em 2005. A 
empresa prefere não detalhar o atual estágio dos projetos até a inauguração de Rio Verde, e 
fontes do setor estimam que osinvestimentos nas esmagadoras somem de R$ 30 milhões a R$ 
40 milhões.  
A Brejeiro já conta com uma processadora de soja em Anápolis, além de uma unidade em 
Orlândia. Com as duas novas fábricas, sua capacidade total de esmagamento de soja deve 
alcançar entre 500 mil e 550 mil toneladas por ano, de acordo com estimativas de analistas. 
Mais conhecida pelas vendas de arroz, a empresa - fundada em 1944 - ampliou seusinvest 
imentos no mercado de soja na década de 80. Hoje conta, também, com três unidades de 
beneficiamento de sementes de soja, exporta lecitina e é pioneira no lançamento de óleo de 
soja rotulado como não-transgênico. 
A expansão da soja na região de Rio Verde continua estimulando investimentos em 
esmagadoras na cidade. Em 2004, a multinacional americana Cargill e a Cereal Comércio e 
Exportação, além da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano 
(Comigo),investiram em novas unidades ou na ampliação da capacidade de produção de suas 
esmagadoras na cidade. A Cargill também investe na construção de uma indústria de 
fertilizantes na região.  
(Fonte: Valor Econômico, 22/12/04) 
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BRITÂNIA investe em busca de novos segmentos 
 
Em novembro de 2003, a BRITÂNIA, fabricante de eletroportáteis de São José dos Pinhais 
(PR), inaugurou uma nova fábrica em Camaçari (BA), onde começaram a ser produzidos 
ventiladores, ferros elétricos, batedeiras e espremedores. No empreendimento foram investidos 
R$ 25 milhões e estão previstos R$ 10 milhões adicionais. A nova fábrica faz uma média anual 
de 1,2 milhões de eletroportáteis, o equivalente a cerca de 35% a 40% da produção. O objetivo 
é elevar a participação da marca no mercado nordestino, de 12% para 20% em um ano, o que 
permitiria incrementar o faturamento em cerca de 30%. 
 
GAZETA MERCANTIL – 10/09/2004 
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BRT investe R$ 70 milhões em Brasília 
 
A inauguração do quinto CYBER DATA CENTER da BRASIL TELECOM, o segundo em 
Brasília, torna mais visível a estratégia da operadora de telecomunicações de se firmar no 
negócio de data centers. A BRASIL TELECOM enxerga o negócio como muito promissor em 
rentabilidade e capaz de grande expansão no mercado doméstico. "Mais de 80% das 
empresas ainda não terceirizam seus dados, o que aumenta o mercado potencial. As 
pequenas e médias, por exemplo, não terão outra opção senão terceirizar", afirmou Alberico 
Carvalho, Gerente da BRASIL TELECOM para data centers. O data center, apesar de ter sede 
no Distrito Federal, pode servir ao Brasil inteiro. Mas como as empresas gostam de estar 
próximas de seus dados, a operadora deu preferência a manter cinco unidades espalhadas 
pelo País, em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e dois em Brasília. Crescer organicamente 
pareceu a melhor forma de fincar o pé definitivamente no negócio. A receita atual gerada pelo 
negócio é de apenas R$ 5 milhões mensais, insignificante diante de quase R$ 1 bilhão faturado 
pelo conjunto do grupo. 
 
GAZETA MERCANTIL  – 22/10/2004 
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BSH Continental amplia participação no mercado externo 
 
A partir de 2005 a BSH Continental Eletrodomésticos vai fornecer fogões para o leste europeu 
e o norte da África em regime de CKD (completely knocked down). Os aparelhos sairão 
desmontados do Brasil direto para unidades de montagem do grupo que devem ser instaladas 
na Rússia e na Tunísia.  
A estratégia de fornecimento pelo sistema CKD é um dos focos para ampliar vendas da fábrica 
brasileira nos próximos anos. Atualmente, já existem operações semelhantes no México e no 
Peru.  
A BSH vai investir cerca de R$ 33 milhões no próximo ano em otimização de processos para 
ganhar maior competitividade e aumentará em cerca de 15% a capacidade de produção da 
fábrica de Hortolândia (SP) onde faz os produtos de refrigeração. Em 2004 foram aplicados R$ 
30 milhões.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 2/12/04) 
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Bosch Rexroth planeja nova unidade € 30 mi 
 
A Bosch Rexroth AG, braço da Robert Bosch GmbH que produz equipamentos hidráulicos e 
para automação industrial, estuda a construção de uma nova fábrica no Brasil, com 
investimento de mais de € 30 milhões.  
O projeto dobraria a capacidade de produção da empresa no País e destinaria praticamente 
toda a produção ao mercado externo. A atual fábrica brasileira da Bosch Rexroth tem 9,3 mil 
metros quadrados e fica em Pomerode (SC), onde trabalham 280 funcionários. Esse número 
pode dobrar caso o investimento, que será definido até dezembro, se confirme.  
Pomerode é candidata natural para receber a nova unidade da Rexroth, mas também estão 
sendo avaliados três outros municípios onde a Bosch possui operações: Curitiba, Campinas e 
Atibaia (ambas em SP), onde está o centro de operações para a América do Sul, como 
diretoria, vendas, logística e assistência técnica.  
A definição do local para a nova unidade vai tomar por base um mix onde serão considerados 
os custos de mão-de-obra e do investimento, a logística e os incentivos oferecidos pelos 
governos municipal e estadual.  
As deficiências logísticas de Santa Catarina, onde os portos precisam de pesados 
investimentos para aumentar sua capacidade de movimentação, são um ponto desfavorável 
para Pomerode. Com a produção em Campinas, a unidade exportaria principalmente pelo porto 
de Santos, usando também Viracopos (em Campinas), para os embarques aéreos.  
A nova fábrica vai produzir novas linhas e séries do que já faz em Pomerode. Entre os 
principais itens produzidos na germânica cidade catarinense de 24 mil habitantes estão 
equipamentos hidráulicos para automação de máquinas industriais e, no segmento automotivo, 
para máquinas agrícolas, como colheitadeiras e tratores. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 22/10/04) 
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Bosch traz linha dos EUA para o Brasil 
 
A Robert Bosch está transferindo dos Estados Unidos para o Brasil quase toda a linha de 
produção de bombas a diesel (unit pump) para caminhões e ônibus. Com o projeto, que está 
recebendo US$ 10 milhões em investimentos somente em ampliações, o País assume, até o 
final do ano, o posto de maior operação diesel da Bosch nas Américas. 
Com o fim da produção em Michigan, a fábrica de Curitiba vai passar a suprir as demandas do 
Brasil, Alemanha e EUA. A Bosch já produz, desde 2002, 300 mil unidades de bombas por ano 
no Brasil. Com a transferência, a produção sobe para 1 milhão de unidades.  
O Brasil ganhou espaço na estratégia da Bosch, por exportar quase 50% do que produz a 
custos, em média, 20% inferiores aos dos Estados Unidos e Europa. A Bosch produz cerca de 
14 milhões de sistemas a diesel por ano em 24 fábricas e 12 países. A subsidiária brasileira, 
responsável por 2,5% dos negócios mundiais do grupo, lidera o mercado local de injetoras, 
com 75% de participação. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 1/12/2004)  
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Bosch vai investir R$ 350 milhões no Brasil em 2005 
 
A Robert Bosch, divisão automotiva do grupo alemão, investirá R$ 350 milhões no Brasil no 
próximo ano. Mais da metade dos recursos será usada na fabricação de um novo injetor de 
diesel para veículos comerciais médios e pesados e será destinada, sobretudo, à exportação 
para os Estados Unidos. 
A outra parte dos recursos será utilizada na ampliação industrial, necessária para atender ao 
aumento da demanda. Trata-se do primeiro grande investimento anunciado por um fornecedor 
desde os primeiros sinais da necessidade de a indústria de autopeças ampliar capacidade para 
atender ao aumento da produção de veículos no Brasil. 
Com o início da nova linha de injetores, previsto para o final de 2005, serão abertos 350 
empregos na fábrica de injetores, localizada em Curitiba (PR), que já conta com 4,5 mil 
funcionários. Somente neste ano, a Robert Bosch abriu 1,5 mil postos de trabalho, ampliando 
em mais de 10% o efetivo no Brasil, que soma 11 mil empregados entre São Paulo, Paraná e 
Bahia. 
As vagas foram abertas em razão da transferência de linhas de injetores de combustível e de 
motores de partida, dos Estados Unidos e do México, respectivamente. 
O volume de investimentos total é o maior feito pela empresa nos últimos quatro anos. 
Representará 10% da receita deste ano, que alcançará R$ 3,5 bilhões, o equivalente a uma 
alta de 40% em relação a 2003. 
A Bosch opera hoje com três turnos, seis dias por semana, fazendo ainda trabalho 
extraordinário em vários domingos. A empresa espera crescimento de 6% a 7% nas vendas de 
veículos no Brasil em 2005. 
Outro impulso dado à companhia neste ano foi o bem-sucedido projeto dos motores flexíveis. 
Hoje, 40% dos carros fabricados no Brasil podem rodar com álcool, gasolina ou a mistura de 
ambos. Essa tecnologia poderá ser utilizada em outros países, como México, China e Japão. 
(Fonte: Valor Econômico, 24/11/04) 
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BOSCH vai investir RS$ 350 milhões no Brasil em 2005 
 
A ROBERT BOSCH, divisão automotiva do grupo alemão, investirá R$ 350 milhões no Brasil 
no próximo ano. Mais da metade dos recursos será usada na fabricação de um novo injetor de 
diesel e será destinada, sobretudo, à exportação para os Estados Unidos. A outra parte dos 
recursos será utilizada na ampliação industrial. Com o início da nova linha de injetores, previsto 
para o final de 2005, serão abertos 350 empregos na fábrica de injetores, localizada em 
Curitiba, que já conta com 4,5 mil funcionários. Somente neste ano, a ROBERT BOSCH abriu 
1,5 mil postos de trabalho, ampliando em mais de 10% o efetivo no Brasil, que soma 11 mil 
empregados entre São Paulo, Paraná e Bahia. O volume de investimentos total é o maior feito 
pela empresa nos últimos quatro anos, segundo o presidente da Robert Bosch na América 
Latina, Edgar Garbade. A receita deste ano alcançará R$ 3,5 bilhões. A perspectiva de elevar a 
capacidade de produção vem do crescimento da demanda interna. A empresa espera 
crescimento de 6% a 7% nas vendas de veículos no Brasil em 2005. 
 
GAZETA MERCANTIL – 26/11/2004 
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BOSCH produzirá geladeira ecológica 
 
A polêmica, que mundialmente divide americanos e europeus, chega agora ao Brasil, 
capitaneada pelo grupo alemão BOSCH e pelo Greenpeace. A multinacional começará a 
produzir no país geladeiras "ecológicas", que não utilizam um outro gás nocivo ao meio-
ambiente, o HFC. Com isso, a subsidiária brasileira espera abrir as portas do mercado 
europeu. Neste ano, as vendas externas de refrigeradores já devem absorver 35% da 
produção da BOSCH no Brasil. A meta é chegar a 50% em 2005. A empresa investiu 
R$3milhões nas suas fábricas e será a primeira fabricante instalada no país a adotar uma 
alternativa desenvolvida pelo próprio Greenpeace na Alemanha e já adotada pela matriz da 
BOSCH há dez anos. A BOSCH também irá investir R$ 25 milhões no país em 2005 para 
ampliar em 10% sua capacidade de produção. O faturamento da empresa crescerá 30% neste 
ano. 
 
VALOR ECONÔMICO– 15/10/2004 
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BS COLWAY produzirá 1,2 mi de remoldados em 2004 
 
Quatro anos após iniciar a produção em Piraquara, na grande Curitiba, os sócios da BS 
COLWAY entraram em contagem regressiva para a conclusão da fábrica, que custará US$ 20 
milhões. Hoje ela produz mensalmente 120 mil pneus remoldados e em junho de 2005, deverá 
atingir a capacidade total de 200 mil unidades por mês. O Presidente da empresa, Francisco 
Simeão, não revela quanto lucra, mas informou que o faturamento previsto para 2005 é de R$ 
300 milhões, o dobro do esperado para 2004. A indústria de remoldados, que aproveita 
principalmente as malhas de aço e nylon dos pneus importados usados, coloca no mercado 2,5 
milhões de pneus por ano, quase metade da BS COLWAY, que aumenta a produção ano a 
ano. 
 
VALOR ECONÔMICO – 26/11/2004 
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Bunge anuncia investimentos de US$ 1,3 bilhão no Brasil 
 
 
Da Redação 19/04/2004 - 06h14 - O grupo Bunge, uma das maiores holdings mundiais do 
setor alimentício, investirá US$ 1,3 bilhão na expansão dos negócios no Brasil. O investimento 
será feito ao longo dos próximos quatro anos. O presidente mundial do grupo, o brasileiro 
Alberto Weisser comunicou as novas ações da Bunge pessoalmente ao presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, nessa semana. 
 
Até 2007, a empresa pretende concentrar 50% dos investimentos globais no Brasil, 
contemplando os setores de alimentos, fertilizantes e infra-estrutura portuária. Do montante de 
US$ 1,3 bilhão, pelo menos US$ 300 milhões serão aplicados em infra-estrutura de 
armazenagem, ferroviária e portuária. 
 
Weisser, que é brasileiro, disse que Lula mostrou-se impressionado ao ser informado sobre 
esses investimentos. 
 
Segundo o executivo, o Brasil tem uma grande responsabilidade com o futuro, uma vez que é o 
país com maior potencial de crescimento na área plantada e na produção de alimentos.  
 
Na avaliação do grupo, em 2010 serão necessárias 200 milhões de toneladas de soja e milho 
adicionais para atender a demanda mundial. O Brasil, na opinião de Weisser, pode colaborar 
com 30% -60 milhões de toneladas - desse volume, dividido meio a meio entre os dois 
produtos.  
 
sso implicaria em um crescimento na produção de soja e do milho das atuais 93 milhões de 
toneladas para 153 milhões de toneladas em 2010. 
 
"Isso é muita coisa. São 10 milhões de toneladas adicionais por ano. Quem não acreditar no 
Brasil, não está vendo essa realidade. Quanto mais olharmos para o futuro, mais e mais o 
Brasil tem a responsabilidade de alimentar o mundo", disse Weisser. 
 
A Bunge faturou em 2003 US$ 16 bilhões no mundo, sendo US$ 7 bilhões provenientes das 
operações da empresa no Brasil, onde possui 26 mil empregados. 
 
A empresa foi fundada na Holanda em 1806 e se instalou no Brasil em 1906, com a Moinho 
Santista S/A. 
 
Manteve sua sede em São Paulo no período de 1975 a 1999, data em que transferiu sua sede 
social para White Plains, nos Estados Unidos. A Bunge destacou-se, no primeiro trimestre 
deste ano, como a maior exportadora de grãos do país. 
fonte: Gazeta Do Paraná 
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Burger King chega ao Brasil 
 
Segunda maior rede de comida rápida do mundo inaugura primeira loja no País com campanha 
de afronta ao McDonald’s. A Burger King, inaugura seu primeiro restaurante no Brasil, onde 
chega com a intenção de disputar, hambúrguer por hambúrguer, o espaço ocupado pelo seu 
concorrente, o líder McDonald’s, há 17 anos no País.  
Nos próximos 15 dias, além do primeiro no Shopping Ibirapuera, mais dois restaurantes serão 
inaugurados, também em São Paulo, no Shopping Interlagos, e no Shopping Metrô Tatuapé. 
Para a entrada da Burger King no mercado brasileiro está sendo feito um investimento conjunto 
de US$ 5 milhões no primeiro ano e de US$ 20 milhões em cinco anos. Do total, US$ 17 
milhões são do grupo brasileiro a BGK, e US$ 3 milhões da Burger King Corporation. Neste 
período deverão ser inauguradas no Estado de São Paulo cerca de 50 unidades, o que vai 
representar 3 mil empregos diretos.  
A Burger King opera mais de 11 mil restaurantes em todos os 50 estados americanos e em 62 
países em todo o mundo, sendo que 91% dos restaurantes são franqueados. A Burger King 
Holdings, Inc. tem 340 mil funcionários que servem 2,1 bilhões de sanduíches por ano. A 
companhia líder é formada a partir de três grupos de investidores: Textas Pacific Group, Bain 
Capital e Goldman Sachs Capital Partners. Durante o último ano fiscal, a Burger King 
Corporation acumulou vendas mundiais de US$ 11,1 bilhões de dólares.  
A BGK, que é uma sociedade por cota, tem investidores diversificados. O mais conhecido deles 
é o locutor esportivo Galvão Bueno, São sócios também a Chalet Agropecuária de Luiz 
Eduardo Batalha (majoritário), ABC Empreendimentos e Participações Ltda, Arfe Administração 
e Participação, Antônio Castilho Neto, G7 Gestão de Participações Societárias, Castro Neves 
Racing Brasil, JB Agropecuária, Moisés/Nelson Cohen, Rede VP Vendas, Telemarketing e 
MAVS Participações.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 24/11/04) 



 86 

Buriti Shopping investe R$ 40 milhões 
01/06/04 - [Serviços & Consultoria]  
 
Quando inaugurar a mais nova filial das Lojas Americanas em Goiânia, no dia 2 de julho 
próximo, o Buriti Shopping estará pronto para uma nova arrancada, que deverá elevar seu 
faturamento anual para cerca de R$ 200 milhões - cinco vezes mais em comparação com 
1996, o seu primeiro ano de operação, e um terço a mais do que a receita anual média 
observada até o início deste ano.  
O investimento está estimado em R$ 40 milhões, que se somarão aos R$ 32,5 milhões 
injetados no shopping desde 1996.  
Estudos e a observação das tendências em cena para a economia identificaram um "boom" de 
crescimento no segmento de shopping centers e, em Goiânia, particularmente, o trabalho de 
pesquisa bancado pela empresa apontou a necessidade de empreendimentos dedicados às 
classes B e C. Não por coincidência, os empreendedores verificou que a região da divisa entre 
Goiânia e Aparecida de Goiânia, além de concentrar um público naquela faixa de renda, não 
dispunha de nenhum centro de comércio varejista e fazia suas compras no centro da capital. 
O levantamento realizado trouxe um outro dado, ainda mais expressivo. A população da região, 
segundo o IBGE, crescia em média 10% ao ano e registrava as maiores taxas de aumento no 
País para cidades com mais de 100 mil habitantes. 
Entre 1991 e 1996, a população de Aparecida de Goiânia havia saltado de menos de 178,5 mil 
para 265,9 mil habitantes, num avanço de 49%. O preço baixo dos terrenos também teve um 
peso relativo no momento de definir onde o shopping seria instalado. Em 1996, numa área total 
de 60 mil m², às margens da avenida Rio Verde, um ponto de convergência de trânsito entre as 
duas cidades e de fluxo intenso de passageiros, surgia o Buriti Shopping. As primeiras 
instalações, construídas com recursos próprios, a um custo de R$ 1,5 milhão, abrigavam 40 
lojas e um supermercado, numa área bruta locável de 5.895 m².  
Dois anos depois, ainda com recursos gerados pelo caixa do grupo, o Buriti já inaugurava sua 
primeira expansão, ampliando a área de vendas para 10,1 mil m² e mais do que dobrando o 
número de loja, com a inclusão de mais 60. O grupo desembolsou, em valores da época, perto 
de R$ 3,0 milhões, incluindo uma das lojas da rede Bretas como a mais nova âncora do 
empreendimento.  
O shopping atravessou a crise cambial de 1999 e embarcou na construção de sua terceira 
etapa, consolidando, em 2002, a segunda ampliação.  
A área de vendas praticamente dobraria, atingindo 19.548 m², com a inauguração paralela do 
hipermercado Bretas, com 6,.5 mil m², enquanto o número de lojas saltaria para 176. Desta 
vez, com a intermediação do Banco Safra, pouco mais de 60% dos R$ 8,0 milhões investidos 
foram financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que 
entrou com R$ 5,0 milhões.  
Àquela altura, as dimensões do shopping deveriam sofrer nova ampliação, diante do 
desempenho das vendas e do fluxo de clientes. A terceira expansão, inaugurada em abril deste 
ano, na verdade, já estava contratada, num investimento de mais R$ 10 milhões, com 
participação do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 60%) e a 
interveniência, novamente, do Safra.  
Ainda mais ambiciosa que as demais, a nova etapa elevou a área locável para 32 mil m² - nada 
menos do que 443% a mais do que em 1996 - e incorporou outras 54 lojas, num total de 230 
(quase seis vezes mais). Para a nova etapa, o shopping registrou a contratação da C&A, Lojas 
Americanas (as duas novas âncoras), Ri Happy, Camisaria Colombo, entre outras marcas 
regionais e nacionais de renome. Além das lojas, a rede paulista Moviecom instala no local seis 
salas de cinema, com abertura prevista para junho, transformando-se na quarta âncora do 
empreendimento.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 30/5/04) 
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BUSCHINELLI investe para dobrar capacidade 
 
A fabricante de cerâmica BUSCHINELLI, de Santa Gertrudes (SP), está investindo US$ 7 
milhões em uma nova fábrica para dobrar sua capacidade de produção. A unidade será em 
Araras (SP) e terá capacidade de fabricar 500 mil m2 por mês de revestimento cerâmico a 
partir do próximo ano. Segundo o Diretor-Presidente Vinícius Buschinelli, a decisão de investir 
no aumento de produção foi tomada por causa do aumento das exportações. Enquanto no ano 
passado 12% da fabricação foi vendida no exterior, neste ano a fábrica vem atingindo picos de 
28%. O crescimento da demanda interna também pesou na decisão. Juntas, as vendas 
internas e externas levaram a BUSCHINELLI a obter um faturamento 20% maior neste ano. O 
setor elevou sua receita com as vendas no exterior no primeiro semestre deste ano em 30%, 
na comparação com o mesmo período do ano passado. 
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CAEMI - Plano de investimento para 2004 é de US$ 100,5 milhões 
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Mineração 
Plano de investimento da CAEMI para 2004 é de US$ 100,5 milhões 
 
A CAEMI MINERAÇÃO E METALURGIA, controladora da MINERAÇÃO BRASILEIRAS 
REUNIDAS (MBR), CADAM e MSL, e importante acionista da MRS LOGÍSTICA (detém 33% 
das ações), aprovou na última sexta-feira um orçamento de US$ 100,5 milhões para diversos 
investimentos em 2004. A maior parte dos recursos irá  
para o segmento de minério de ferro. Os investimentos na MBR deverão alcançar US$ 76,3 
milhões. A MBR vem substituindo, expandindo e iniciando a exploração de novas reservas 
minerais na região metropolitana de Belo Horizonte. Haverá investimentos em uma nova 
unidade de beneficiamento, além da modernização do terminal privativo ferroviário e marítimo. 
Os investimentos correntes programados para 2004 deverão alcançar US$ 65,8 milhões, outros 
US$ 24,2 milhões serão destinados para a CADAM. Os investimentos de capital poderão 
alcançar US$ 17,9 milhões e visam agilizar a extração do minério, otimizar a logística de 
estocagem do produto final e concluir a duplicação da capacidade de estocagem e embarque 
de "big-bags". 
 
 
GAZETA MERCANTIL 
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CAFÉ BOM DIA vai duplicar a capacidade de produção 
 
A mineira CAFÉ BOM DIA vai duplicar sua capacidade de produção a partir de 2005, para 
atender aos mercados externo e interno. Sydney Marques de Paiva, Presidente da empresa, 
diz que o projeto de ampliação da fábrica, localizada em Varginha (MG), demandará cerca de 
US$ 2 milhões. A meta é concluir a ampliação em 2006, elevando a capacidade de 
processamento das atuais 4 mil para 8 mil toneladas de café por mês. "Os anos têm sido muito 
bons para a empresa. Conseguimos consolidar nossa entrada nos Estados Unidos e ampliar as 
vendas no mercado interno", disse Paiva. A BOM DIA começou a exportar cafés há quatro 
anos, e hoje é a primeira empresa do país em volume embarcado de café torrado e moído. 
Hoje, os cafés da marca chegam a 600 pontos de venda nos EUA e também há embarques 
para Europa e Ásia. Em 2004, a participação das exportações no faturamento da empresa 
saltou de 5% para 22%, e a meta é atingir 50% em 2006. Em 2004, a BOM DIA quadruplicou 
suas exportações e espera dobrar as vendas em 2005. No mercado interno, as vendas 
cresceram 12% em volume neste ano. 
 
VALOR ECONÔMICO – 26/11/2004 
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CAFÉ FLORESTA triplica produção 
 
O empresário Américo Sato, ex-dono do CAFÉ DO PONTO e atual sócio do CAFÉ FLORESTA, 
já está colhendo os primeiros resultados à frente do novo empreendimento. Em apenas um ano 
a produção do CAFÉ FLORESTA simplesmente triplicou. No final de 2003, a marca tinha uma 
produção anual de 600 mil quilos e hoje já está produzindo 1,8 milhão de quilos, com uma 
média de 150 mil quilos por mês. A meta estipulada é quadruplicar a produção de café do 
FLORESTA em dois anos e atingir 2,4 milhões de quilos. Mais da metade do caminho já foi 
percorrida, com 75% da meta atingida em um projeto que prevê investimentos totais de R$ 2,5 
milhões, dos quais R$ 2 milhões já foram aplicados no primeiro ano. Mas não é apenas em 
volume que SATO pretende crescer. Em um período em que o consumo de café torrado no 
Brasil está subindo, o FLORESTA quer multiplicar seu faturamento por cinco até o final de 2005 
e atingir R$ 15 milhões. Em 2003 a arrecadação do FLORESTA foi de R$ 3 milhões. 
 
GAZETA MERCANTIL – 03/12/2004 
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Caixa investe R$ 1,4 bi em TI para serviços lotéricos 
 
A Caixa Econômica Federal vai investir em serviços para 9.000 casas lotéricas espalhadas pelo 
Brasil. Serão contratadas 25 mil equipamentos para serviços de captura de transações lotéricas 
e não lotéricas; serviços de telecomunicação para transmissão de dados; aquisição de volantes 
das loterias e bobinas para impressoras; além de serviços de armazenagem, transporte e 
entrega de suprimentos. 
As lotéricas também desempenham a função de correspondentes bancários da Caixa em 3.628 
municípios brasileiros e realizam, em tempo real, aproximadamente 3 bilhões de transações 
por ano, entre captação de jogos das várias loterias federais, pagamentos de benefícios sociais 
do governo federal (Bolsas, FGTS, PIS, INSS), recebimento de contas e tributos diversos, além 
de transações bancárias como depósitos e saques de conta corrente e poupança da Caixa. O 
processamento das loterias federais, incluindo apuração e rateio dos resultados, que constitui a 
parcela mais importante do negócio loteria, já está sendo feito paralelamente pela Caixa. 
O contrato para aquisição de 25 mil equipamentos - através de arrendamento mercantil com 
seus periféricos e serviços de instalação, manutenção e assistência técnica, terá prazo de 
duração de 48 meses e preço total para o período estimado em R$ 523 milhões. 
Para serviços de telecomunicação e transmissão de dados, o contrato se estenderá por 60 
meses ao preço total estimado de R$ 546 milhões. 
Volantes (6,6 bilhões) e bobinas (6,7 milhões) serão contratados por 36 meses por preço 
estimado de R$ 40 milhões e R$ 169 milhões, respectivamente. 
A guarda, transporte e distribuição dos suprimentos (volantes, bobinas e bilhetes das Loterias 
Federal e Instantânea) também serão contratados por 36 meses com estimativa de preço em 
R$ 43,4 milhões.  
(Fonte: Caixa Econômica Federal) 
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CALOI pretende recuperar pedaladas 
 
A CALOI, do empresário Edson Vaz Musa, está investindo R$ 3 milhões numa de suas mais 
arrojadas ações de marketing, que tem como principal objetivo incentivar o uso da bicicleta, 
seja como transporte, como forma de lazer ou mesmo para contribuir com a boa forma e a 
saúde. Este investimento é considerado alto. A decisão da empresa de partir para uma 
campanha institucional, que deve beneficiar inclusive os concorrentes, é justamente porque 
não adianta anunciar um produto que as pessoas não querem utilizar. Portanto, neste caso, o 
trabalho é mais amplo: recuperar hábitos para aí sim conseguir vender mais. A previsão da 
empresa é encerrar este ano com um crescimento de 30% no faturamento e 20% no volume de 
vendas. Já para 2005, a CALOI quer trabalhar para que seu volume de vendas aumente 10% 
em relação a este ano, quando o faturamento deverá ser de R$ 225 milhões. 
 
GAZETA MERCANTIL - 03/12/2004 
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CALÇADOS BIBI - Calçadistas investem no Nordeste para exportar 
 
Tradicionalmente forte no Sul e Sudeste, o setor calçadista nacional descobriu, na região 
Nordeste, condições de produzir com qualidade e competitividade. A presença de empresas na 
região alavancou negócios, gerou empregos e inseriu diversos estados no ranking nacional dos 
maiores produtores e exportadores de calçados. 
 
"Instalar uma unidade no Nordeste facilita a logística, uma vez que existe uma maior 
aproximação de um grande mercado consumidor", conta Presidente da AZALÉIA, Antônio 
Brito. Somente a AZALÉIA já investiu R$ 180 milhões em um complexo composto por 18 
fábricas espalhadas por 14 municípios baianos. A experiência deu certo e a empresa agora 
está prestes a realizar um novo investimento de grande porte, desta vez em Sergipe. 
 
O Presidente da CALÇADOS BIBI, Marlin Kohlrausch, diz que a implantação de uma fábrica no 
Nordeste, em 1998, facilitou a logística de distribuição no mercado interno. A fábrica, também 
localizada na Bahia, produz 1,8 milhão de pares de calçados por ano. Deste total, cerca de 
20% seguem para o mercado internacional. Para este ano, a indústria espera um faturamento 
em torno de R$ 93 milhões. Em abril, a BIBI concluiu um investimento de R$ 2,5 milhões 
destinado a ampliar sua unidade industrial naquele estado. 
 
VALOR ECONÔMICO – 29/10/2004 
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Camargo Correa e MHAG investirão US$ 60 milhões 
 
O grupo Camargo Corrêa e a MHAG Serviços e Mineração deverão assinar nos próximos dias 
a sociedade entre si para exportar minério de ferro via Porto de Suape. O prazo para início da 
operação entre final de outubro/novembro está mantido a princípio, segundo afirmou ontem o 
presidente da MHAG, Geraldo Monteiro. Em maio passado, as empresas assinaram protocolo 
de intenções com o Governo do Estado para equipar o Cais 1 (público) e deixá-lo em 
condições de operacionalizar a carga. Pelo projeto, os grupos se comprometeram a investir R$ 
15 milhões (obra e equipamentos). 
 
  A operação consolidará Suape na rota de investimento da Camargo Corrêa, um dos maiores 
conglomerados do País, cujo faturamento no ano passado foi da ordem de R$ 7,4 bilhões. O 
grupo assinou, na semana passada, protocolo de intenções com o Governo local para 
implantar um estaleiro, também em Suape, um investimento de R$ 500 milhões e que deverá 
gerar 30 mil empregos, entre diretos e indiretos. 
 
  "Estamos fechando os últimos detalhes para assinarmoso contrato com a Camargo Corrêa. O 
projeto está mantido. Deveremos ter novidades na próxima semana", assegurou o presidente 
MHAG. A Assessoria de Imprensa da Camargo Corrêa confirmou que a parceria entre as duas 
empresas está prestes a ser fechada. "Os grupos estão finalizando o acordo", informou. A 
MHAG Serviços e Mineração detém seis minas em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 
Norte. O primeiro embarque via Suape seguirá para China. No primeiro ano, a expectativa é de 
movimentar um milhão de toneladas, chegando a quatro milhões/ano, em quatro anos. 
 
  Segundo o presidente de Suape, Alexandre Albuquerque, a conquista dessa carga 
possibilitará ao porto dobrar o seu volume de movimentação de 4 milhões de toneladas/ano 
para 8 milhões toneladas/ano, em quatro anos. Ele explicou que o investimento que será feito 
no Cais 1 beneficiará outras empresas, atraindo novas cargas. "Não se trata de uma obra 
grandiosa. Basicamente a instalação de equipamentos. Depois poderemos passar a operar 
outras cargas compatíveis". 
 
  Mas os planos das duas empresas para o Estado são bem mais ambiciosos, incluindo ainda 
uma segunda etapa. Dentro de três anos as empresas poderão investir mais US$ 60 milhões 
na construção de um cais específico para esse tipo de carga, na Ilha de Cocaia (Suape). Há a 
possibilidade de um outro investimento, estimado em US$ 200 milhões, para instalação de uma 
fábrica de beneficiamento de minério de ferro. 
 
 

Camicado investirá R$ 100 milhões em expansão 
 
Em meados dos anos 80, a empresária Marie Camicado, dona da rede de presentes e de 
produtos domésticos que leva o seu sobrenome, tomou uma decisão que deixou muita gente 
do ramo com um pé-atrás. Ao contrário da concorrência, que apostava em pequenos pontos, 
instalados em ruas movimentadas ou em áreas estratégicas dentro dos grandes magazines, 
como Mesbla e Mappin, para vender louças, porcelanas, faqueiros, baixelas e cristais, Marie 
resolveu investir, em 1987, numa megaloja, com 1.500 metros quadrados, no recém-
inaugurado Shopping Lar Center, na zona norte de São Paulo. A loja colocava à disposição do 
público mais de 5.000 itens, de um simples abridor de latas a aparelhos de jantar e enxovais, e 
equilibrava a oferta de artigos de luxo com objetos de uso diário. Além disso, apostou num tipo 
de atendimento diferente, o chamado varejo assistido, por meio do qual o cliente aciona o 
vendedor apenas quando acha necessário. “Era um modelo sem parâmetros no mercado”, diz 
Marie, hoje com 44 anos. “Acreditava no projeto, mesmo com as pessoas dizendo que era 
louca de investir num negócio tão diferente.” 
Hoje, dezessete anos depois, a rede Camicado, embora ainda com perfil basicamente paulista, 
é a maior do ramo no país. São 15 lojas físicas (13 no estado de São Paulo, uma no Paraná e 
uma no Rio de Janeiro), uma loja virtual, uma importadora e cinco lojas de atacado. Pelos 
diferentes pontos-de-venda passam cerca de 100.000 clientes por mês, que garantem um 
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tíquete médio anual de 200 reais, segundo a empresária (leia o quadro Grande escala, na pág. 
29). Marie, que responde apenas pelos projetos ligados ao varejo, conta que o mix nunca inclui 
menos do que 8.000 produtos, entre utensílios de cozinha, objetos de decoração e artigos de 
cama, mesa e banho, com preços que variam de 1 real a 3.000 reais, para atender todos os 
tipos de público. 
Entre os concorrentes, há quem afirme que, no passado, a Camicado cresceu graças à prática 
de “preços desleais” em alguns produtos, contra os quais era impossível de se competir, com o 
objetivo de atrair a clientela. Mas Marie diz que conseguia (e consegue ainda hoje) praticar 
preços atraentes em razão da forte parceria que formou com as indústrias do setor, 
conseqüência do grande volume de compras que realiza. Mais do que isso, tal parceria lhe 
garante, atualmente, até exclusividade em alguns produtos e a certeza de ser a primeira a 
colocar uma novidade da área em exposição. A maioria dos empresários que atuam no ramo, 
porém, tira o chapéu e admite que a Camicado desenvolveu uma operação muito bem 
azeitada. “Um dos principais ingredientes do sucesso da Camicado é o comprometimento com 
o crescimento do negócio e a transparência que eles mantêm em suas relações com os 
fabricantes e o cliente final”, declara Clóvis Tramontina, presidente das indústrias do mesmo 
nome e há 20 anos parceiro da rede, primeiro no atacado, depois no varejo. 
Com a discrição típica dos orientais, Marie não conta quanto a rede fatura — “é algo que 
interessa apenas à família”. Mas diz que a operação vai muito bem, obrigado. Sabe-se, porém, 
que a rentabilidade das lojas chega a cerca de 2.000 reais mensais por metro quadrado. 
Considerando que seus pontos de varejo têm, em média, 800 metros quadrados, daria uma 
receita total na faixa de 300 milhões de reais por ano. 
De acordo com o diretor de projetos Fábio Kow, a rede investirá, até 2008, cerca de 100 
milhões de reais num projeto de expansão pelo país, a uma média de 2,5 milhões de reais por 
loja. A meta é somar 25 unidades nos próximos três anos, dez a mais do que o número atual. 
intenção de fixar cotas de produtos ou limites de compras. Além disso, o novo canal ajudará a 
fortalecer ainda mais os produtos de marca própria, uma ferramenta importante na opinião da 
empresária, porque garante identidade à marca. “Há muito tempo as empresas nos procuram 
para abastecer seus escritórios ou para a montagem de kits personalizados com preços 
especiais, o que nos dá uma boa bagagem para abrirmos uma nova frente”, diz ela. Marie 
também estuda a possibilidade de abrir uma loja de rua, uma experiência ainda não vivida pela 
rede, cujas lojas estão todas localizadas em shoppings. 
A concretização dos novos projetos exigirá de Marie mais alguns sacrifícios pessoais, como a 
diminuição de seus já raros momentos de lazer, quando se dedica à natação e à realização de 
caminhadas. “Quando eu ficar mais velha, pode ser que desacelere um pouco e passe a me 
dedicar a alguns prazeres, como a moda, a decoração e as viagens”, afirma. Mas, a tomar por 
base o brilho que seus olhos refletem ao contar a trajetória vitoriosa da Camicado, com certeza 
esse dia ainda está bem longe. 
A rainha das donas de casa  
Edição 192 - Jan/05 
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CAMIL amplia oferta de arroz e feijão 
 
A CAMIL ALIMENTOS planeja investir R$ 10 milhões nos próximos nove meses para 
modernizar três de suas 14 unidades no país. A empresa espera, com isso, ampliar em 10% 
sua capacidade de produção de arroz e em 30% a de feijão. Com vendas de 600 mil toneladas 
por ano, a empresa responde por 8% do mercado nacional de arroz. "Com essa expansão, a 
empresa está preparada para buscar o aumento de vendas," diz Jacques Maggi Quartiero, 
Diretor de Marketing da CAMIL. Para este ano, a empresa projeta crescimento de receita com 
vendas da ordem de 17% em relação a 2003. O faturamento passará para R$ 750 milhões. 
 
VALOR ECONÔMICO – 13/08/2004 
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Canadenses investirão US$ 3,5 milhões em Canabrava (BA) 
 
O governo canadense, representado pela empresa CRA (Conestoga-Rovers e Associates), 
investirá US$3,5 milhões no projeto de captação do biogás no Parque Socioambiental de 
Canabrava, antigo aterro sanitário de Salvador.  
O recurso será aplicado na instalação definitiva da usina de geração de energia alternativa, que 
processará a queima do gás metano, gerando créditos de carbono para a venda. No primeiro 
ano, a operação vai assegurar a Salvador US$ 200 mil de royalties e, em dez anos, a 
perspectiva é de US$ 5 milhões. Assim, a capital baiana será a primeira da América Latina a 
ser beneficiada com royalties gerados com os créditos do carbono. 
 
O termo de continuidade para a exploração do gás metano foi assinado, entre a prefeitura e a 
representante canadense. O trabalho será executado pela Limpurb, empresa que há cinco 
anos vem participando da parceria com o governo canadense, que inicialmente investiu US$ 
2,5 milhões no projeto piloto da usina de energia. Quando estiver funcionando plenamente, 
essa usina terá capacidade para beneficiar 50 mil famílias daquelas proximidades. 
 
O gás metano é produzido pelo lixo decomposto ainda acumulado no aterro. Essa substância é 
altamente poluente, mas passa por processo rigoroso de limpeza, baseado no Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no Protocolo de Kyoto. Isso possibilita que o produto 
seja decomposto em carbono e outros elementos, diminuindo potencialmente seu poder de 
poluição e sua atuação para a formação do efeito estufa. Esse gases captados e processados 
passam a ser certificados pela ONU para a obtenção de créditos de carbono (moeda 
transacional invisível). 
 
Também estão em funcionamento, no Parque Canabrava, a usina de transbordo e a usina de 
triagem de produtos recicláveis, que geram 150 empregos diretos e outros 300 indiretos para a 
comunidade.  
(Fonte: Correio da Bahia) 
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CanaVialis fecha contrato inédito 
 
A CanaVialis, um dos negócios ligados a tecnologia biomolecular financiado pelo fundo de risco 
administrado pela Votorantim* Novos Negócios, acaba de assinar dois contratos inéditos. O 
objetivo destes contratos é o controle agronômico de 110 mil hectares de cana para os grupos 
Usaçucar e Melhoramentos, ambos do Paraná. 
Com estes primeiros negócios, a CanaVialis - empresa que já recebeu metade dos R$ 25 
milhões em investimentos previstos -, inaugura um novo tipo de serviço para o setor 
sucroalcooleiro no País, que envolve escolha de variedades para plantio, validação e produção 
de mudas com controle de fitosanidade.  
O valor dos contratos não foi revelado. O plano de negócios para longo prazo avalia como 
possível a gestão de 30% da cobertura de cana do Brasil, algo como 1,5 milhão de hectares.  
A empresa está montada em Campinas, em um condomínio industrial às margens da Rodovia 
Anhangüera.  
Ali, a CanaVialis montou uma biofábrica de cana, uma linha de produção de mudas, já em 
operação. As primeiras reproduções, feitas por um sistema baseado na coleta do meristema 
(uma espécie de célula-tronco da cana, tecido com alta capacidade de reprodução), serão de 
variedades de terceiros atestadas pela empresa. Isso até a CanaVialis colocar no mercado os 
próprios cultivares, o que pode começar a ocorrer em 2007, quando cerca de 200 dos atuais 5 
mil clones desenvolvidos estarão prontos para o cultivo em área de plantio comercial. Todo 
este material genético começa a ser obtido pelo chamado melhoramento clássico, ou o 
cruzamento de variedades já existentes. 
A alta tecnologia levou CanaVialis e Alellyx - outra empresa de base biotecnológica abrigada 
na mesma Votorantim -, a fecharem um acordo comercial para a inserção de uma cana 
transgênica em canaviais no Brasil. O acordo diz que tudo o que envolver desenvolvimento de 
variedade de cana transgênica ficará com a Alellyx. A CanaVialis apenas colocará o cultivar no 
mercado.  
Não há prazo para que isso ocorra, até porque o uso de uma variedade geneticamente 
modificada depende de autorização da Lei de Biossegurança, em apreciação pelo Congresso 
Nacional e centro de grande polêmica, não só no Brasil. De qualquer forma, CanaVialis e 
Alellyx buscam neste momento uma autorização para o plantio em campos experimentais das 
duas variedades de cana transgênica já obtidas.  
O fato de a CanaVialis iniciar uma operação comercial com o fechamento dos primeiros 
contratos é encarada como uma boa notícia diante da aposta da Votorantim. As perspectivas 
de novos contratos dão à CanaVialis a chance de alcançar o equilíbrio financeiro entre 2006 e 
2007. O início de retorno doinvestimento deve demorar mais.  
A situação é um pouco diferente da Alellyx, negócio considerado de altíssimo risco. Dos US$ 
15 milhões previstos, metade já foi gasta. A empresa ainda não gera receita, mas tudo isso 
está, dentro do esperado. 
Para diminuir a exposição ao risco, a empresa está organizada em várias frentes. Trabalha no 
desenvolvimento de uma cana com boa produtividade e resistente ao vírus do mosaico e busca 
uma solução biotecnológica para reduzir os custos de extração da fibra de celulose do 
eucalipto. A empresa já descobriu o vírus que pode causar a Morte Súbita do Citrus, doença 
que provocou prejuízo de US$ 30 milhões. O risco é alto, mas uma solução criada paga 
oinvestimento  
(Fonte: O Estado de São Paulo, 13/12/04) 
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Canico planeja investimentos de US$ 854 milhões 
 
Dois metais que valem ouro  
24/06/2004 
Canico, Votorantim e Vale investem na produção de níquel e de zinco. Os projetos em 
andamento para exploração de níquel no Pará desenvolvidos pela canadense Canico 
Resource e pela Companhia Vale do Rio Doce deverão receber aportes de quase US$ 2 
bilhões até 2010. A produção do metal no País deverá subir de 30 mil toneladas, em 2003, 
para 90 mil toneladas em três anos. Já em Minas Gerais, a Votorantim Metais, do grupo 
Votorantim, faz estudos de viabilidade para ampliar sua produção de zinco em até 160 mil 
toneladas anuais, empreitada que deve exigir investimentos de até US$ 200 milhões. A Canico, 
por meio de sua subsidiária Mineração Onça-Puma, instalada em Ourilândia do Norte, planeja 
4 de US$ 854 milhões em duas linhas de extração de níquel, que deverão produzir 43 mil 
toneladas do metal por ano. A primeira fase do projeto deverá entrar em operação em 2007. A 
Onça-Puma possui reservas de 104 milhões de toneladas de minério bruto em Ourilândia. 
Enquanto isso, a Vale do Rio Doce concluirá até dezembro, o estudo de viabilidade para a 
produção de níquel, um projeto orçado em US$ 1 bilhão e para extração de 45 mil toneladas 
anuais. A expansão, entretanto, depende de dois fatores: disponibilidade de energia elétrica a 
preço competitivo e consolidação dos estudos sobre as reservas minerais. A empresa, maior 
produtora de zinco da América Latina e oitava do mundo, estima um crescimento médio de 4% 
em seu volume de vendas de zinco nos próximos anos. Para 2004, a expectativa é de vender 
273 mil toneladas e obter uma receita líquida de algo em torno de R$ 1,1 bilhão para os 
negócios de zinco. A VM exporta 22% de sua produção, sobretudo para os EUA e Argentina. 
(Fonte: Gazeta Mercantil)



 100 

Caoa investirá US$ 205 milhões em Anápolis 
Caoa desiste da Bahia e anuncia fábrica em Goiás 
 
A Caoa Montadora de Veículos e técnicos do governo de Goiás pretendem realizar, ainda 
nesta semana, reunião final para definir últimos detalhes do projeto de implantação, em 
Anápolis (GO), de uma fábrica de veículos Hyundai. Originalmente prevista para Camaçari 
(BA), ainda sob a marca da Asia Motors, a unidade deverá exigir investimentos de US$ 205 
milhões e terá capacidade 45 mil veículos por ano, empregando diretamente mil pessoas e 
quatro mil indiretos. A transferência foi confirmada ontem pelo grupo Caoa, em nota oficial 
distribuída à imprensa. "A decisão de mudança da construção da fábrica de Camaçari foi 
tomada depois do surgimento de dificuldades ambientais, técnicas e estruturais", afirma o 
comunicado. O secretário da Indústria e Comércio da Bahia, Otto Alencar, declarou que as 
alegações apresentadas para justificar a desistência do projeto são improcedentes. Segundo 
ele, os problemas ambientais que supostamente teriam causado a saída do grupo são uma 
desculpa para as verdadeiras razões. "Os motivos reais consistem no fato de que o governo 
não pôde aceitar as propostas do grupo, entre elas o aporte de R$ 120 milhões, recurso que o 
grupo Caoa passou a solicitar que fosse parte de um novo pacote de incentivos", informou o 
secretário. Outra proposta do grupo "consistia que o governo baiano se responsabilizasse pelo 
pagamento dos empréstimos tomados pela empresa em bancos comerciais do tipo Banco 
Rural e Banco Santos". (Gazeta Mercantil, 27 de maio).  
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Caramuru investe em ferrovias  
 
Os gargalos que ameaçam o escoamento das futuras safras agrícolas brasileiras levaram a 
Caramuru Alimentos a focar em logística, principalmente em ferrovias, seu plano de 
investimentos desta safra 2004/05, que no caso da soja, carro-chefe da empresa, já começou a 
ser plantada em algumas regiões do Estado do Mato Grosso. 
 
Nesse sentido, um dos mais ambiciosos projetos da companhia brasileira, que envolve a 
compra de dez locomotivas e 300 vagões , deverá ser concluído ao longo da temporada, 
consolidando investimentos, iniciados no ciclo passado, de US$ 10 milhões - US$ 3,3 milhões 
referentes às locomotivas e US$ 6,7 milhões aos vagões. 
 
Até agora foram adquiridos cinco locomotivas e cerca de 150 vagões, todos cedidos à Brasil 
Ferrovias em troca de desconto nos fretes ferroviários cobrados no transporte dos produtos da 
esmagadora de grãos. 
 
Com esse projeto, e outros investimentos realizados, até 2006 o escoamento de produtos até o 
porto de Santos será 100% sobre trilhos. Em 2005, o percentual atingirá aproximadamente 
80%.  
 
É preciso otimizar o transporte até Santos para manter a competitividade da fábrica de São 
Simão (GO), inaugurada em 1995 e pensada para atender ao mercado externo. Sem a redução 
de custos, São Simão não funcionaria. A produção vai da fábrica até Pederneiras (SP) por 
hidrovia, e de lá para Santos. E, por ferrovia, os custos desse trecho são menores. 
 
Em 2003, a Caramuru transportou 150 mil toneladas de soja por trilhos entre Pederneiras e 
Santos. Naquele ano, também carregou pelo sistema da Vale que vai ao porto de Tubarão (SC) 
cerca de 200 mil toneladas, além de 200 mil toneladas pelo ramo da Brasil Ferrovias que sai de 
Alto Taquari (MT), perfazendo um total de 550 mil toneladas direcionadas, sobre trilhos, ao 
mercado externo - 52,4% de seu embarque global anual de 1,05 milhão de toneladas. 
 
Em 2004, foram por trens cerca de 300 mil toneladas de Pederneiras a Santos, 250 mil pelo 
sistema da Vale e 200 mil no caso de Alto Taquari. Na soma, portanto, foram 750 mil toneladas 
por trilhos, ou 65,2% dos embarques totais da Caramuru no acumulado do ano (1,15 milhão de 
toneladas). 
 
Em 2005, deverão seguir de Pederneiras a Santos 540 mil toneladas, pelo sistema da Vale 350 
mil e no de Alto Taquari, 200 mil - 1,1 mil toneladas por ferrovias, ou 81,5% de embarques 
projetados em 1,35 milhão de toneladas. 
 
Ainda na área logística a Caramuru está investindo R$ 1,8 milhão para melhorar as operações 
de embarque em São Simão, e R$ 24,6 milhões na melhoria da recepção e da expedição no 
porto de Santos. Esta é a parte que coube à companhia no projeto santista, desenvolvido em 
conjunto com empresas como a Citrosuco e a própria Brasil Ferrovias, entre outras parceiras 
no porto. 
 
Também a capacidade de armazenagem da fábrica de Ipameri (GO), que deve ser inaugurada 
no ano que vem depois de aporte de US$ 70 milhões, será ampliada com investimento de R$ 
14 milhões, e está programada a aplicação de R$ 11,5 milhões na expansão da armazenagem 
de produtos acabados (principalmente óleo) da unidade de Itumbiara (GO) - matriz do grupo e 
onde a Caramuru mantém a maior de suas cinco unidades de esmagamento de grãos, com 
processamento de 1,7 mil toneladas de soja por dia. 
 
Além desses projetos, a companhia, que também trabalha com milho, pretende fortalecer a 
parceria que mantém com a Embrapa na produção de girassol em Itumbiara, e expandir a 
aposta em canola. É a única empresa que esmaga girassol e canola no Brasil, sempre como 
objetivo de ampliar a linha de produtos. No caso do girassol - segmento no qual a empresa 
investiu R$ 17 milhões desde o fim de 2001 -, são 60 mil toneladas por ano. Na diversificação, 
está prevista a construção de uma unidade de empacotamento de pipoca na Bahia. 
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Como a rentabilidade das operações caiu na temporada 2003/04, a empresa decidiu partir para 
a redução dos custos de produção, campo em que a geração de energia receberá boa parte 
dos investimentos. 
 
Em Itumbiara, em um projeto conjunto com a Braspelco, a Caramuru já investiu R$ 2,5 milhões 
em uma usina de 230 quilowatts que deverá rodar com bagaço de cana a partir de 2005. Com 
a usina a redução de custos pode chegar a R$ 9,88 por tonelada de soja produzida no ano que 
vem, também incluindo a migração para o mercado elétrico livre. 
 
Em São Simão está projetado um investimento de R$ 2,3 milhões para a co-geração de 
energia, e outros R$ 1,8 milhão estão sendo aplicados na modernização do parque fabril de 
Itumbiara, também desenhada para reduzir o consumo de energia do complexo.  
(Fonte: Valor Online, 21/9/04)  
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Carbocloro deve investir US$ 100 milhões 
Carbocloro deve investir – Mesmo que na competição entre as três regiões mais atraentes para 
investimentos o Brasil fique em desvantagem, dificilmente não haverá novas inversões em 
cloro-soda no país. Com ocupação da capacidade instalada nos primeiros dez meses do ano 
alçada a 87,4%, sendo que em junho e julho tenha ultrapassado os 90%, o setor dá todos os 
sinais de que precisa e pode começar a promover expansões. Praticamente todos os principais 
produtores locais, muitos deles operando a plena carga (entre 98% e 99%), reconhecem 
estudar a possibilidade. Embora ainda mantendo segredo, alguns deles chegam a dar um 
pouco mais de detalhes do que pretendem fazer. 
O caso mais famoso é o da Carbocloro, terceiro maior fabricante do Brasil, joint venture entre a 
nacional Unipar e a americana Occidental, com unidade em Cubatão-SP.  
Segundo o diretor, até maio ou junho de 2005 a engenharia básica, feita por técnicos da 
Occidental e da Carbocloro, estará pronta. 
A fase mercadológica do projeto, um pré-estudo para avaliar as necessidades da unidade, já 
está definida. Serão investidos por volta de US$ 100 milhões, com 40% dos recursos captados 
no BNDES e o restante como contrapartida da empresa. Isso significará mais um trunch de 
células eletrolíticas para produzir 112 mil t/ano de soda cáustica e 100 mil t de cloro, cuja 
entrada em operação se dará no início de 2008, caso realmente ao final do estudo se opte pela 
construção (o que Aníbal do Vale considera muito provável). 
Como todo investimento da área, o da Carbocloro é guiado pelo mercado de cloro. Produtor em 
Cubatão também de dicloroetano (DCE), principal intermediário do PVC, o grupo confia no 
crescimento de 5% do mercado dessa resina, em 2004, a se repetir nos próximos anos, para 
dar o ok para as obras. “Ficamos quase 20 anos crescendo a uma média de 2,4% ao ano, o 
que não dava para fazer desembolsos no País com muita facilidade”, lembra Vale. 
Dar uma olhada nos números produtivos da Carbocloro ajuda a compreender o interesse em 
investir. Com produção atual de 284 mil t/ano de soda cáustica e de 253 mil t de cloro, desde o 
início do ano a fábrica opera com 99% de nível de utilização. Além de ser complicado técnica e 
comercialmente trabalhar a plena capacidade, as células de diafragma (60% do total) e de 
mercúrio rayon (40%) já não têm como passar por desgargalamento (o último feito em 1999 
conseguiu aumentar em 18 mil t a produção). “Nenhum outro período justificou tanto a 
ampliação como agora”, diz o diretor. 
Com a expansão, a Carbocloro também conseguirá aumentar consideravelmente a produção 
da unidade de dicloroetano. Com capacidade total de 140 mil t/ano, o nível de utilização 
dobrará dos atuais 45% para 90%. A meta aí será aumentar a exportação do DCE, das atuais 
30 mil t/ano para 70 mil t/ano, continuando a vender o restante no mercado interno. 
Com o cloro garantido no mercado de PVC brasileiro (a Solvay, por exemplo, vai aumentar sua 
capacidade em 2005 para 280 mil t), a possibilidade da nova fábrica também se garante na 
equação com a soda cáustica, cujo bom desempenho do mercado mundial também tem sido 
aproveitado pela Carbocloro. Prova disso é que, além de vender toda sua produção local, a 
empresa tem importado soda para atender a demanda crescente de seus clientes brasileiros. 
Há quatro anos nesse ramo, a empresa aumenta o lote importado: de 30 mil t em 2003, passou 
para 40 mil t em 2004 e, para o próximo ano, a previsão é chegar nas 50 mil t. 
Com déficit nacional representado pelas 600 mil t de soda cáustica importada em 2004, e cuja 
curva é de crescimento para os próximos anos em virtude da falta de investimentos 
internacionais já anunciados, a Carbocloro ganha em competitividade com a expansão também 
por causa do tipo de soda que produzirá.  
PVC puxa mercado – O descompasso no crescimento entre o consumo de soda e cloro no 
Brasil é também um dos fatores na protelação de investimentos. Tanto foi assim que, nem com 
o consumo aparente da soda crescendo 4,3% nos últimos anos, houve motivo para 
ampliações. Da mesma forma, se daqui para a frente projetos começarem a sair do papel, 
também não será pelo excesso da demanda de soda previsto pelos investimentos 
programados para o setor de alumínio no Brasil, seu maior cliente.  
Nada mal para o setor, ao se saber que 1 tonelada de alumina, matéria-prima do alumínio, 
consome 85 kg de soda cáustica na metalurgia. 
A importância do cloro está no valor agregado à síntese das resinas plásticas PVC e o 
poliuretano. No primeiro caso, reage com o eteno dando origem ao dicloroetano (DCE), 
composto intermediário do monômero cloreto de vinila (MVC) para posterior polimerização. No 
poliuretano, o cloro tem função dupla: pelo processo cloridrina, gera o óxido de propeno, base 
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dos polióis que, em reação com o TDI, também obtido com o halogênio, produz a resina 
largamente utilizada. 



 105 

Cargill desembolsa US$ 130 milhões para comprar Seara Alimentos 
 
A Cargill fechou a compra da Seara Alimentos - braço de carnes do grupo Bunge Ltd. - por 
cerca de US$ 130 milhões. O fato relevante foi publicado no site da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).  
O ponto forte da Seara é a exportação: mais de metade da receita vem de vendas ao mercado 
externo. Dentro das exportações, o grande trunfo são as vendas de carne suína - a Seara é a 
maior exportadora de suínos do País. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 1/9/04) 
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CAROL amplia capacidade industrial 
 
A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DE ORLÂNDIA (CAROL) está 
investindo R$ 9 milhões para aumentar sua capacidade de esmagamento de soja em 64%. 
Com isso, a fábrica, localizada em São Joaquim da Barra, no interior do São Paulo, passará a 
processar 900 toneladas de soja por dia. "Vamos elevar a capacidade de esmagamento em 
razão do aumento da safra de soja na região de atuação da CAROL", diz Pedro Bérgamo 
Júnior, Gerente Industrial da cooperativa, que atua em cerca de 50 municípios de São Paulo, 
Minas Gerais e Goiás. Em 2002/03, os cooperados produziram 1 milhão de toneladas de soja. 
Em 2003/04, a expectativa era de colher 1,1 milhão de toneladas. 
 
GAZETA MERCANTIL 
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Carroll's investirá US$ 120 mi em suínos 
 
A Carroll's Foods do Brasil, sociedade entre a americana Smithfield e o grupo brasileiro MPE, 
tem ambicioso plano de expansão da suinocultura nos próximos quatro anos, com 
investimentos em granjas, fábricas de ração e frigoríficos.  
Até 2008 a empresa irá investir US$ 120 milhões para multiplicar por mais de quatro vezes o 
número de matrizes suínas em produção, que saltará de 12,8 mil para 54,4 mil. 
 
O investimento inclui a construção de fábrica de ração em Diamantino (MT), onde a empresa já 
opera duas granjas de suínos, fornecendo 1,3 mil animais por dia para abate. Esse número 
crescerá quase 285% em quatro anos, alcançando 5 mil suínos por dia. 
 
A fábrica de ração será inaugurada com investimentos de R$ 12 milhões, sendo um terço 
financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com 
capacidade de processar 50 toneladas de ração por hora, a unidade substituirá o fornecimento 
de ração que era feito por fábrica arrendada em Sorriso (MT). "A nova fábrica, com alto grau de 
automatização, permitirá melhorar a produtividade, atendendo o consumo de ração das granjas 
em operação e da primeira fase da expansão, que entrará em funcionamento em junho de 
2005. 
 
A parceria entre MPE e Carroll's, com sede na Carolina do Norte, nos EUA, surgiu em 1999. 
Em maio do mesmo ano, a Carroll's Foods foi adquirida pela americana Smithfield Foods. A 
compra da Carroll's transformou a Smithfield na maior produtora integrada de suínos do 
mundo, com o abate de 20 milhões de animais/ano. Além dos EUA, a empresa tem subsidiárias 
na França, Polônia e Reino Unido e opera, por meio de joint ventures, no Brasil, México e 
China. 
 
Até meados do ano que vem a Carroll's Foods do Brasil terá implantado o projeto de 
Diamantino 2, que prevê a construção de granja com 11 mil matrizes suínas (cada matriz tem 
custo de implantação de US$ 1,8 mil e produz, em média, 25 suínos por ano). Até 2008 a 
empresa irá implantar outras três granjas de porte semelhante. Assim, em quatro anos, a 
Carroll's terá 54,4 mil matrizes suínas em cinco granjas na região de Diamantino. 
 
Quando a expansão estiver concluída, a fábrica de ração terá de ser ampliada pois o consumo 
do alimento irá quadruplicar. Hoje a granja de Diamantino 1, composta por 11 mil matrizes, 
consome 9 mil toneladas de ração por mês (são 1,2 milhão de sacas de milho e 450 mil sacas 
de soja por ano). A Carroll's opera ainda unidade-piloto em Petrovina (MT), com mais de 1,5 mil 
matrizes suínas. 
 
A estratégia de crescimento da Carroll's do Brasil prevê ainda a verticalização da atividade, 
com parcerias com frigoríficos. A Carroll's já mantém acordo com o frigorífico Intercoop, de 
Nova Mutum (MT). Pelo acordo, a Carroll's entrega 700 suínos/dia para o Intercoop. Deste 
total, o frigorífico compra 350 e presta serviço para a Carroll's na outra metade, aumentando a 
margem da empresa. 
 
Os restantes 600 animais (de um total 1,3 mil abatidos por dia) são comercializados com outros 
frigoríficos. A Carroll's pretende construir frigorífico no município de Quissamã (RJ) em parceria 
com a prefeitura. O aporte previsto é de R$ 12 milhões, dividido meio a meio pelos sócios. O 
plano é iniciar a operação com 300 animais/dia, produzir embutidos e cortes especiais a serem 
vendidos com a marca Carroll's. 
(Fonte: Valor Econômico, 23/8/04) 
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Casas Bahia compram 490 caminhões e ônibus Mercedes-Benz 
 
Considerada a empresa com a maior frota de veículos de transporte Mercedes-Benz na 
América Latina, as Casas Bahia estão adquirindo 490 novos veículos, entre caminhões e 
ônibus da marca.  
Com mais essas unidades, a empresa passa a contar com uma frota de cerca de 2.100 
veículos, 100% da marca Mercedes-Benz.  
 
Do total comercializado, 466 caminhões são destinados à ampliação da frota da empresa, 
visando atender as operações de transporte em trechos urbanos, rurais e rodoviários de 
médias e longas distâncias. O valor do negócio é da ordem de R$ 45 milhões. 
 
Os novos veículos realizarão a transferência e distribuição de produtos da central das Casas 
Bahia em Jundiaí (SP), para as filiais, lojas e clientes nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás.  
 
O negócio contemplou ainda a comercialização de 24 chassis de ônibus urbanos, para o 
transporte de funcionários das Casas Bahia na cidade de Jundiaí, onde está instalado um dos 
maiores centros de distribuição de produtos do grupo. 
(Fonte: Maxpressnet) 
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CASSOL investe para crescer em SP 
 
O grupo CASSOL, que administra negócios nas áreas de construção civil, reflorestamento e 
varejo de materiais de construção, planeja investir em torno de R$ 16 milhões para ampliar sua 
operação na área de pré-fabricados de concreto. Entre os planos da CASSOL PRÉ-
FABRICADOS, estão a construção de uma fábrica na região de Campinas (SP), e a ampliação 
da unidade localizada no Rio de Janeiro, inaugurada no ano passado. Segundo Murilo Cassol, 
Presidente da companhia, um dos objetivos é aumentar a participação do grupo no mercado 
paulista. Com sede em Curitiba, a CASSOL PRÉ-FABRICADOS é a maior empresa do setor 
em capacidade de produção, mas sua presença em São Paulo ainda é pequena. O estado de 
São Paulo, que movimenta sozinho 50% do mercado de pré-fabricados no País, é atendido 
parcialmente pelas unidades da companhia localizadas no Rio e em Araucária (PR). O novo 
projeto industrial, que deve começar a ser tocado em 2005, deverá somar investimentos da 
ordem de R$ 10 milhões. Para 2004, CASSOL prevê um crescimento de 30% no faturamento 
da companhia na área de pré-fabricados, que deve atingir R$ 80 milhões, superior ao esperado 
para o grupo , cuja previsão é de aumento de 10% na receita. 
 
GAZETA MERCANTIL 18/06/2004 
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Catarinense Ambiental investe US$ 1 milhão em central de resíduos 
 
Em seu terceiro ano de atividades, a Catarinense Engenharia Ambiental, que opera o aterro 
industrial de Joinville, maior pólo do setor secundário de Santa Catarina, investe US$ 1 milhão 
na ampliação da central de tratamento e destinação final de resíduos industriais.  
A empresa, que já investiu US$ 5 milhões no empreendimento, projeta faturamento de R$ 10 
milhões neste ano, com crescimento de 35% em relação ao ano passado. 
Para realizar a ampliação, a companhia vai dispor de recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que financia 70% do empreendimento. O 
restante dos recursos são próprios. 
A central de resíduos já tem 400 clientes e a meta é seguir crescendo. A pretensão de elevar 
mais o volume de lixo industrial que é recebido pelo aterro não preocupa a Catarinense porque 
a capacidade total passa de 4 milhões de toneladas. Cerca de 80% dos clientes são de 
Joinville, mas existem usuários que trazem resíduos até de Porto Alegre.  
A empresa se prepara para iniciar o transbordo diário de resíduos também de Criciúma, no Sul 
do estado, de onde deverão chegar diariamente 90 toneladas, o que equivale a quatro carretas 
de lixo industrial. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 26/7/04) 
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CBA - Investimentos  
15/03/01 - [Indústria & Tecnologia]  
 
CBA - Companhia Brasileira de Alumínio*, empresa do grupo Votorantim, deverá investir US$ 
350 milhões na aquisição de equipamentos, treinamento de pessoal e contratação de mão-de-
obra para ampliar a capacidade de produção da unidade de Sorocaba/SP. 
 
Os recursos deverão elevar a produção atual de 240 mil para 340 mil toneladas/ano, a partir de 
2003, o que transformará a CBA na maior fabricante de metal da América Latina. 
A empresa produz lingotes de alumínio, vergalhões, chapa para telha e piso, folhas de alumínio 
para a indústria de alimentos, perfis e cabos de energia. Seus produtos são exportados para os 
Estados Unidos, México, Panamá, Argentina, Bolívia, Uruguai, Equador, Paraguai, Espanha, 
Alemanha, Itália, França, Costa do Marfim, Nigéria, Gabão, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados 
Árabes, Austrália, Nova Zelândia e Japão. Essa expansão irá gerar 400 empregos diretos.  
 
Região de Sorocaba polariza multinacionais 
01/06/04 - [Indústria & Tecnologia]  
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CBA investe no mercado de embalagem 
 
A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA*), empresa do grupo Votorantim, está 
desenvolvendo uma folha de alumínio para a produção de tampas para alimentos, que 
funcionam como lacre em latas metálicas e contam com um sistema de vedação conhecido 
como ‘peel-off’, que protege os alimentos e facilita a abertura da embalagem.  
A CBA é a primeira empresa no Brasil e uma das três no mundo a oferecer bobinas de alumínio 
com esta tecnologia. O País até então precisava importar o produto, sobretudo da Alemanha.  
O produto já foi aprovado e está em fase gradativa de implantação no mercado. Leva-se um 
certo período para as indústrias brasileiras de embalagens substituírem suas importações do 
produto pelas folhas da CBA. As folhas de alumínio são revestidas com um verniz que contém 
uma propriedade selante, desenvolvida no laboratório da empresa, na cidade de Alumínio (SP). 
O verniz confere a vedação que protege os alimentos e possibilita abrir a embalagem com 
maior facilidade.  
A CBA pretende atingir, em seis meses, uma venda mensal de cerca de 300 toneladas do 
produto. As folhas de alumínio com essa tecnologia já estão sendo usadas em embalagens de 
leite em pó, achocolatados e castanhas do Pará. O produto terá uma forte demanda doméstica 
pelas indústrias de embalagens de alimentos, farmacêuticos e descartáveis. Essa empresas 
podem investir também em sua produção, pois agora tem a garantia do fornecimento de 
alumínio.  
A CBA, que exporta cerca de 20% da sua produção, sobretudo para União Européia e Estados 
Unidos, pretende, a partir deste ano, aumentar suas exportações totais em mais de 13%, 
passando de 150 mil toneladas para 170 mil toneladas anuais, para cerca de 50 países.  
A CBA está investindo US$ 100 milhões na área de laminação para aumentar sua oferta de 
produtos para o segmento de embalagens, com a ampliação da sua capacidade de produção 
de laminados em 70%, alcançando 170 mil toneladas por ano de chapas e 60 mil toneladas 
anuais de folhas. Com esses equipamentos, a CBA passa a contar com 14 laminadores. Cerca 
de 80% das folhas produzidas pela CBA são usadas para a fabricação de embalagens. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 28/5/04)  
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CBA investe US$ 30 mi em Mirai 
 
CBA investe US$ 30 mi em Miraí Projeto para a produção de alumina na região local fica na 
gaveta 
BIANCA MELO com AE - 19/06/04 - O projeto de instalação de uma unidade de produção de 
alumina (intermediário entre bauxita e alumínio) da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) 
em Minas vai ficar 'na gaveta¼, em função do surgimento de um novo empreendimento da 
empresa no Estado. Nesta semana, a CBA anunciou aporte de US$ 30 milhões para implantar 
uma unidade de processamento de bauxita no município de Miraí, na Zona da Mata mineira.  
Enquanto a CBA não se decide pela produção de alumina, o grupo chinês China Aluminium 
Group já está adiantado nas negociações com a Mineração mineira Curimbaba, que detém os 
direitos de exploração de reservas na Zona da Mata com 200 milhões de toneladas de bauxita 
já definidas. O negócio, que envolve US$ 1,5 bilhão deve gerar mais de 2,5 mil empregos 
diretos e os indiretos. Toda a alumina será enviada à China.  
A estratégia da CBA, pertencente ao grupo Votorantim, é beneficiar mais 3 milhões de 
toneladas de bauxita até o final de 2006. O incremento é necessário para atingir a marca de 
400 mil toneladas/ano de capacidade de produção de alumínio (atualmente em 340 mil/t/ano). 
Pelas informações da CBA, os investimentos na expansão da produção devem alcançar os 
US$ 370 milhões.  
Para o empreendimento de Miraí, a empresa já obteve a licença ambiental e as obras já foram 
iniciadas. A previsão é de aumento de capacidade de produção em 1 milhão de toneladas por 
ano nos próximos três meses. Cada etapa deve gerar cerca de 150 empregos na cidade. A 
própria CBA vai absorver toda a produção, já que a empresa está focando as exportações para 
produtos de maior valor agregado.  
(Diário do Comércio, 21/06/2004)  
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CBE fará investimento de US$ 70 milhões  
 
A Companhia Brasileira de Estireno (CBE), de Cubatão (SP), controlada pelo Grupo Unigel, 
investirá US$ 70 milhões a partir do início do próximo ano, dos quais 60% financiados pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e fontes estrangeiras, e 
40% de desembolso próprio.  
A intenção da empresa é duplicar sua capacidade instalada atual para 240 mil toneladas por 
ano de monômero de estireno. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 20/12/04)  
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CBPI Ipiranga terá base logística em Cascavel 
 
A Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI), uma das distribuidoras do grupo Ipiranga, 
iniciou a construção de uma base logística em Cascavel, no oeste do Paraná. O terminal 
receberá investimentos de R$ 12 milhões e as obras devem ser concluídas no segundo 
semestre de 2005.  
Como o abastecimento da unidade será feito por via ferroviária, em parceria com Ferropar e a 
América Latina Logística (ALL), a empresa espera reduzir em até 40% os custos com 
transportes. 
 
A Ferropar cedeu uma área de cinco mil metros quadrados no pátio de Cascavel para a 
construção da base, que foi planejada em 2002 e dependia de licença ambiental para ser 
implantada. 
 
Quando o terminal de derivados de petróleo estiver pronto, deixarão de ser feitas cerca de 600 
viagens mensais de caminhão-tanque da refinaria da Petrobras de Araucária até o interior do 
estado. 
 
De Araucária, 250 vagões por mês carregados com gasolina e óleo diesel percorrerão 360 
quilômetros nos trilhos da ALL até Guarapuava, município da região central do Paraná. Em 
seguida, usarão os 248 quilômetros da Ferropar até Cascavel. O setor agrícola consome 
aproximadamente 60% do volume de combustível transportado para os municípios vizinhos da 
base em obras. 
(Fonte: NetMarinha, 3/11/04) 
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CCE vai produzir telefones populares 
 
A fabricante de eletroeletrônicos CCE vai produzir telefones móveis no Brasil. A espanhola 
Vitelcom, que participa de concorrência promovida pela Vivo para comprar aparelhos, também 
anunciou a intenção de se instalar no país. Com isso, chegará a 13 o número de fabricantes de 
telefones móveis no mercado brasileiro. 
A fábrica da CCE está sendo construída em Manaus (AM) e terá capacidade para produzir 2,5 
milhões de aparelhos por ano nos padrões CDMA e GSM. O investimento é de US$ 20 
milhões. 
O projeto está sendo implementado em parceria entre a CCE e uma joint-venture formada por 
grupos de nacionalidade chinesa e americana. 
A fábrica faz parte de um projeto maior, que inclui expansão em outras linhas de produtos, 
como TVs. No total, a empresa vai investir US$ 150 milhões entre 2004 e 2006. 
A CCE aposta numa migração cada vez maior, nas classes C e D, do telefone fixo para o 
móvel, vai oferecer celular popular, para ouvir e falar. Não vai ter câmera, internet e jogos. 
A Vitelcom também desembarca no país alinhada com esse modelo. A espanhola pretende 
definir o local onde construirá sua fábrica e diz que será fornecedora da Vivo, apesar de a 
operadora ainda não ter anunciado os vencedores da concorrência que abriu para comprar 3 
milhões de telefones. 
A empresa é considerada uma das finalistas da compra gigante que a Vivo está fazendo para 
vender celulares mais baratos no Natal deste ano. 
Falta apenas definir onde será instalada a linha de produção. São Paulo, Amazonas e Minas 
Gerais são candidatos. O valor do investimento só será revelado quando houver uma decisão 
sobre o local. 
A companhia tem duas fábricas no México e uma na Espanha, mas comercializa seus modelos 
também no Chile, Peru, Argentina, El Salvador, Guatemala e Porto Rico. 
(Fonte: Valor Econômico, 13/8/04) 
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CCR assina acordo para adquirir o controle acionário da Viaoeste 
(SP) 
 
A Companhia de Concessões Rodoviárias – CCR, líder no setor de concessão de rodovias da 
América Latina, assinou um Acordo de Investimento, por R$ 485 milhões, para adquirir 100% 
do controle de capital da Viaoeste, concessionária que administra quatro rodovias no Estado de 
São Paulo, entre elas a Castello Branco (SP 280) e a Rodovia Raposo Tavares (SP 270). A 
ViaOeste é responsável por 155,3 quilômetros de rodovias e detém 6,85% de participação de 
mercado de concessões de rodovias. 
A negociação da compra da Viaoeste faz parte do plano de crescimento da CCR, anunciado 
em maio passado, quando a empresa realizou sua Segunda Oferta Pública de Ações. A 
estratégia de crescimento da companhia previa sua participação em pelo menos um dos 
trechos do programa de concessão do Estado de São Paulo e um do federal, além da 
aquisição de uma concessionária existente, que tivesse alguma sinergia com as demais 
concessionárias do Sistema CCR e agregasse valor ao seu negócio. 
A CCR controla atualmente cinco importantes concessionárias brasileiras: AutoBAn, 
NovaDutra, RodoNorte, Ponte S.A. e ViaLagos. Suas rodovias somam 1,29 mil quilômetros, 
representando 14% e 35%, respectivamente, da extensão e receita das rodovias concedidas à 
iniciativa privada (dados de 2003). Com a aquisição da Viaoeste, a companhia passa a 
controlar seis concessionárias, 1,45 mil quilômetros de rodovias e atinge uma participação de 
40,1% do mercado de concessões de rodovias de São Paulo e 41,4% de participação no 
mercado nacional. 
A conclusão da operação de aquisição da Viaoeste acontecerá dentro de até 180 dias, a contar 
de 22 de outubro de 2004, quando termina o prazo para que as partes cumpram as sucessivas 
etapas e as condições previstas no Acordo de Investimento. 
O controle do capital da CCR é dividido entre grandes grupos empresariais brasileiros ( 
Camargo Corrêa*, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Serveng ) e um português. Cerca de 29% 
de suas ações ordinárias são negociadas desde fevereiro no Novo Mercado da Bovespa, 
seguindo, também, modelos contábeis internacionais. 
(Fonte: CCR) 
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CEBRACE inaugura fábrica em SC 
 
A fabricante de vidros COMPANHIA BRASILEIRA DE CRISTAL (CEBRACE), joint venture 
entre a inglesa PILKINGTON e a francesa SAINT-GOBAIN VIDROS, inaugura sua nova 
unidade industrial para a produção de vidros planos, construída em Barra Velha (litoral norte de 
Santa Catarina). Para a construção da nova fábrica foram investidos US$ 120 milhões. A 
cidade de Barra Velha foi escolhida pela proximidade aos portos de Itajaí e de São Francisco 
do Sul, em Santa Catarina. A nova fábrica, disse o Diretor Comercial da PILKINGTON, 
Leopoldo Garcés Castiella, vai atender aos mercados da construção civil, da indústria 
moveleira e de decoração e do setor de eletrodomésticos. Segundo o Gerente Comercial da 
SAINT-GOBAIN VIDROS, Luiz Jorge Pinheiro, a unidade foi idealizada para a atender a região 
Sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), e a América do Sul. A empresa 
poderá exportar para a América do Norte, União Européia, África e Ásia. A CEBRACE possui 
seis fábricas na América do Sul. No Brasil, além de Barra Velha, conta com duas unidades em 
Jacareí e uma Caçapava (ambas em SP). 
 
GAZETA MERCANTIL – 09/06/2004 
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Cedro investe R$ 48 mi para elevar a produção 
 
A indústria têxtil Cedro Cachoeira, fabricante de índigos e brins, vai investir R$ 48 milhões para 
ampliar em 16,5% a sua capacidade de produção que hoje é de 168 milhões de m2 de tecido. 
O aumento de produção será no segmento de índigo, tecido de maior valor agregado em 
relação ao brim. 
A Cedro Cachoeira vai custear com recursos próprios cerca de 37% do investimento na 
expansão nas duas fábricas instaladas em Pirapora. A indústria tem ainda duas unidades em 
Caetanópolis e uma em Sete Lagoas, todas em MG. 
Com a expansão, a companhia espera aumentar o faturamento dos R$ 500 milhões estimados 
para este ano para R$ 620 milhões no próximo ano. A Cedro fechou o terceiro trimestre com 
um lucro líquido de R$ 14,66 milhões, 406% acima do registrado no mesmo período do ano 
passado, de R$ 2,9 milhões. 
(Fonte: Valor Econômico, 11/11/04) 
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CEDRO investe R$ 48 mi para elevar a produção 
 
A indústria têxtil CEDRO CACHOEIRA, fabricante de índigos e brins, vai investir R$ 48 milhões 
para ampliar em 16,5% a sua capacidade de produção que hoje é de 168 milhões de m2 de 
tecido. O aumento de produção será no segmento de índigo, tecido de maior valor agregado 
em relação ao brim. A CEDRO CACHOEIRA vai custear cerca de 37% do investimento na 
expansão nas duas fábricas instaladas em Pirapora. A indústria tem ainda duas unidades em 
Caetanópolis e uma em Sete Lagoas, todas em Minas. Com a expansão, a companhia espera 
aumentar o faturamento dos R$ 500 milhões estimados para este ano para R$ 620 milhões no 
próximo ano. A CEDRO fechou o terceiro trimestre com um lucro líquido de R$ 14,66 milhões, 
406% acima do registrado no mesmo período do ano passado, de R$ 2,9 milhões. 
 
VALOR ECONÔMICO – 19/11/2004 
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Cegás amplia a rede de distribuição 
 
 
Data: 31 de Maio de 2004 
 
Existem hoje 37 postos de gás entre Fortaleza e região; mais dois iniciam operação e outros 11 
estão em fase inicial. A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) projeta fechar o ano com total de 
50 postos de gás natural veicular (GNV) em operação. Hoje, 37 distribuem o combustível entre 
Fortaleza e região metropolitana - 34 estabelecimentos funcionam na Capital e os demais nos 
municípios de Maracanaú, Caucaia e Horizonte. Mais duas unidades, instaladas em Maratá, na 
BR 116 também na capital e Aracati, a 134 quilômetros de Fortaleza, aguardam apenas a 
instalação de equipamentos de compressão e dispenser (bomba), de responsabilidade da 
bandeira BR Distribuidora, empresa ligada à Petrobras, informa presidente da Cegás, José 
Rego Filho. A licitação está em curso e a previsão da companhia é de concluir o projeto entre 
final de julho e começo de agosto, informou a assessoria da Petrobras.  
  
Outros 11 postos, ainda em fase de pré-contrato, devem entrar em operação até dezembro 
deste ano, prevê Rego Filho. Os projetos representam investimentos da ordem de US$ 350 mil 
por unidade ou o equivalente a US$ 3,850 milhões, no total, montante dividido entre a 
Petrobras, Cegás e o proprietário do posto de combustível. A maior parcela de recursos fica 
com a BR Distribuidora, responsável pelos equipamentos estimados em torno de US$ 240 mil, 
informa o presidente da companhia.  
  
Crescimento  
  
De acordo com Rego Filho, do total de 353 mil metros cúbicos/dia de gás natural distribuídos 
hoje, cerca de 153,3 mil metros cúbicos ou 42%, correspondem ao GNV, com média de 7% de 
crescimento neste início de ano, comparado a igual intervalo de 2003. Com a entrada em 
operação das novas unidades e a expansão da rota de postos com distribuição de GNV para o 
Nordeste, esse índice deverá subir para 10% até o final do ano, acredita, ao estimar a em 10 
mil a frota de veículos que utiliza o combustível no estado.  
  
O preço do GNV na bomba fica em torno de R$ 1,12 o metro cúbico (consumo de cerca de 10 
quilômetros por/m3), enquanto a gasolina gira em torno de R$ 2,12 o litro e o álcool R$ 1,15. 
Além de opção segura, a utilização do GNV contribui com o meio ambiente, pois a queima é 
limpa e não polui a atmosfera, e ainda colabora na manutenção do veículo.  
  
A Cegas, que projeta fechar o exercício com a distribuição em torno de 550 mil metros 
cúbicos/dia - crescimento de 55,8% sobre o volume atual -, entre setores veicular, industrial e 
de cogeração, ainda não consegue atender a demanda global prevista das duas termelétricas 
instaladas no Ceará, a Central Geradora Termelétrica de Fortaleza (CGCE), com demanda de 
1,550 milhão de metros cúbicos/dia e capacidade de produzir 310,7 MW (megawatts), resultado 
de investimentos do grupo espanhol Endesa, estimados em US$ 250 milhões; e da usina 
Senador Carlos Jereissati, com potência de 216 MW, instalada pelo empresário Eike Batista, 
do grupo carioca MPX, de 1,200 milhão de metros cúbicos/dia. "Problemas de suprimento da 
Petrobras limitam o abastecimento em cerca de 70% do global", informa Rego Filho. De acordo 
com o presidente da Cegás, as usinas dependem da ligação do gasoduto Guamaré, no Rio 
Grande do Norte, ao Terminal Portuário do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, a 63 
quilômetros da capital cearense.  
  
O diretor de Petróleo e Gás da Petrobras, Ildo Sauer, diz que o gasoduto depende de licença 
do Ibama. "Estamos com o projeto concluído, o financiamento de US$ 1 bilhão contratado 
desde julho do ano passado, mas sem condições de iniciar as obras. De acordo com o diretor, 
a companhia vem fazendo adaptações para suprir a demanda.  
  
Expansão  
  
O programa de investimentos da Cegas para 2004 prevê recursos da ordem de R$ 19,247 
milhões na expansão da rede de distribuição para atender o aumento do e postos, o projeto de 
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uso residencial e a área industrial. A rede de gás residencial contempla a avenida Beira-Mar e 
o bairro Meireles, em Fortaleza, com implantação de 27 quilômetros de redes. O potencial de 
consumo fica em 237 ligações residenciais para uma distribuição 225.699 metros cúbicos/mês, 
informa o presidente. A licitação deve sair ainda neste semestre - o projeto de engenharia está 
em fase final. "Essa é uma parte importante no processo de ampliação, pois define o início das 
operações na área residencial", observa.  
  
A Cegás estuda ainda o Gasoduto Virtual, que seria transferir gás comprimido a clientes 
industriais em Aquiraz, 15 quilômetros de Fortaleza, com demanda inicial de 10 mil metros 
cúbicos/dia, dirigida ao Moinho Santa Lúcia, e a massificação do gás no interior do Ceará, 
atendendo cidades como Russas, Limoeiro do Norte e Quixadá e Sobral. O projeto do 
gasoduto virtual deverá ser fechado nos próximos 60 dias. "Estamos esperando a carreta feixe 
específica para esse tipo de transporte", adianta Rêgo Filho.  
  
Projeções de especialistas do mercado de gás natural indicam aumento no consumo da ordem 
de 300% nos próximos 25 anos. Segundo estimativas da Agência Internacional da Energia, o 
gás será responsável por 26% do mercado do setor até 2030.  
  
kicker: A empresa projeta fechar 2004 com a entrega de 550 mil m³ por dia  
  
Fonte: Gazeta Mercantil - Adriana Thomasi
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CEGAS AMPLIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
 
Destaque 2/6/2004 
Cegás amplia a rede de distribuição 42% do gás distribuído pela empresa abastece postos de 
GNV da região. 
Existem hoje 37 postos de gás entre Fortaleza e região. Mais dois iniciam operação e outros 11 
estão em fase inicial. A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) projeta fechar o ano com total de 
50 postos de gás natural veicular (GNV) em operação. Hoje, 37 distribuem o combustível entre 
Fortaleza e região metropolitana - 34 estabelecimentos funcionam na Capital e os demais nos 
municípios de Maracanaú, Caucaia e Horizonte. Mais duas unidades, instaladas em Maratá, na 
BR 116 também na capital e Aracati, a 134 quilômetros de Fortaleza, aguardam apenas a 
instalação de equipamentos de compressão e dispenser (bomba), de responsabilidade da 
bandeira BR Distribuidora, empresa ligada a Petrobras, informa o presidente da Cegás, José 
Rego Filho. A licitação está em curso e a previsão da companhia é de concluir o projeto entre 
final de julho e começo de agosto, informou a assessoria da Petrobras. 
Outros 11 postos, ainda em fase de pré-contrato, devem entrar em operação até dezembro 
deste ano, prevê Rego Filho. Os projetos representam investimentos da ordem de US$ 350 mil 
por unidade ou o equivalente a US$ 3,850 milhões, no total, montante dividido entre a 
Petrobras, Cegás e o proprietário do posto de combustível. A maior parcela de recursos fica 
com a BR Distribuidora, responsável pelos equipamentos, estimados em torno de US$ 240 mil, 
informa o presidente da companhia. 
Crescimento 
De acordo com Rego Filho, do total de 353 mil metros cúbicos/dia de gás natural distribuídos 
hoje, cerca de 153,3 mil metros cúbicos ou 42%, correspondem ao GNV, com média de 7% de 
crescimento neste início de ano, comparado a igual intervalo de 2003. Com a entrada em 
operação das novas unidades e a expansão da rota de postos com distribuição de GNV para o 
Nordeste, esse índice deverá subir para 10% até o final do ano, acredita, ao estimar a em 10 
mil a frota de veículos que utiliza o combustível no estado. 
O preço do GNV na bomba fica em torno de R$ 1,12 o metro cúbico (consumo de cerca de 10 
quilômetros por/m3), enquanto a gasolina gira em torno de R$ 2,12 o litro e o álcool R$ 1,15. 
Além de opção segura, a utilização do GNV contribui com o meio ambiente, pois a queima é 
limpa e não polui a atmosfera, e ainda colabora na manutenção do veículo. 
Expansão 
O programa de investimentos da Cegás para 2004 prevê recursos da ordem de R$ 19,247 
milhões na expansão da rede de distribuição para atender o aumento de postos, o projeto de 
uso residencial e a área industrial. A rede de gás residencial contempla a avenida Beira-Mar e 
o bairro Meireles, em Fortaleza, com implantação de 27 quilômetros de redes. O potencial de 
consumo fica em 237 ligações residenciais para uma distribuição 225.699 metros cúbicos/mês, 
informa o presidente. A licitação deve sair ainda neste semestre. O projeto de engenharia está 
em fase final. "Essa é uma parte importante no processo de ampliação, pois define o início das 
operações na 
área residencial”, observa. 
A Cegás estuda ainda o Gasoduto Virtual, que para transferir gás comprimido a clientes 
industriais em Aquiraz, 15 quilômetros de Fortaleza, com demanda inicial de 10 mil metros 
cúbicos/dia, dirigida ao Moinho Santa Lúcia e a massificação do gás no interior do Ceará. 
Atendendo, também, cidades como Russas, Limoeiro do Norte e Quixadá e Sobral. O projeto 
do gasoduto virtual deverá ser fechado nos próximos 60 dias. "Estamos esperando a carreta 
feixe específica para esse tipo de transporte", adianta Rego Filho. 
Projeções de especialistas do mercado de gás natural indicam aumento no consumo da ordem 
de 300% nos próximos 25 anos. Segundo estimativas da Agência Internacional da Energia, o 
gás será responsável por 26% do mercado do setor até 2030. 
Fonte: Gazeta Mercantil 
Vanusa Bezerra 
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CELESC Investirá R$ 335 milhões 
12/01/05 - [Energia]  
 
A Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, pretende investir R$ 335 milhões em 2005, um 
dos maiores volumes de investimento de sua história. Os recursos serão usados principalmente 
na área de distribuição, onde serão aplicados R$ 285 milhões do valor global. Outros R$ 14 
milhões serão destinados à geração e os demais recursos para a frota, informática e 
universalização do sistema. 
Prevê-se que 2005 será um ano de investimentos depois de a Celesc ter vivido um bom ano 
em 2004. A empresa ainda não divulgou o balanço, mas estima-se que registrou aumento de 
4% no consumo total, o melhor ano da história da Celesc. 
A desverticalização, que já foi feita pela maioria das empresas do setor, prevê a separação das 
áreas de geração e distribuição em duas novas empresas. O projeto será encaminhado à 
Assembléia Legislativa de Santa Catarina para apreciação em sessão extraordinária. 
A empresa corre contra o tempo para se adequar até setembro, conforme prevê regra da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).  
Serão criadas a Celesc Geração e a Celesc Distribuição, que estarão sob a administração da 
Holding Celesc. As empresas deverão ter saúde financeira independente uma da outra. 
(Fonte: Valor Econômico, 10/1/05)  
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CELG – Investimento de R$ 150 milhões 
Dez/2003 -  
Celg na linha 
 
 
Há regiões em Goiás em que sobra energia; em outras, falta. São os casos do norte e do 
nordeste do Estado. Para corrigir esse problema, o governo do Estado lançou na terça-feira 
passada, 8, um pacote de três programas intitulado Mais Força para Goiás. Por intermédio 
dele, serão investidos R$ 150 milhões para melhorar o sistema de transmissão e distribuição 
de energia na cidade e no campo. 
Cerca de R$ 96 milhões serão usados na implantação de nove linhas de transmissão e mais 21 
subestações de transmissão, três de distribuição e quatro alimentadoras. São 350 quilômetros 
de linhas de transmissão e distribuição. O projeto prevê a criação de dois sistemas: o Pireneus 
e o Acreúna. O primeiro deve eliminar a dependência de Anápolis e região em relação a 
Goiânia. O segundo, melhorar o fornecimento para cidades-pólo, como Rio Verde, Acreúna, 
Caldas Novas e Morrinhos. 
Outros R$ 6,4 milhões serão investidos no que está sendo chamado de "Energia Cidadã", que 
é o projeto de criação de redes de distribuição para 78 conjuntos habitacionais do programa 
Morada Nova. O presidente da Agência de Habitação (Agehab), Álvaro César Lourenço, 
calcula que 60 mil habitantes, de 119 municípios, serão beneficiados. A terceira etapa 
contempla a melhoria dos sistemas das regiões norte e nordeste e a eletrificação de 100% das 
propriedades rurais do Estado, dentro do Programa Luz no Campo. A meta é atingir 6 mil 
propriedades em 49 municípios. 
Segundo o governador Marconi Perillo, a iniciativa é uma evidência de que a Celg está 
superando o prejuízo sofrido com a privatização de Cachoeira Dourada. Em 2 de abril a 
companhia conseguiu uma liminar que suspendeu o contrato de compra de energia das 
Centrais Elétricas Cachoeira Dourada a preço acima do mercado.  
"A Celg venceu as adversidades e caminha para se consolidar como maior empresa do centro-
norte e uma das mais competitivas do País ", disse Marconi, durante o lançamento do 
programa Mais Força para Goiás. O governador garantiu ainda que a partir de agora a Celg 
terá um novo papel: parte dos dividendos da empresa serão alocados para o financiamento de 
programas sociais. 
O presidente da empresa, José Paulo Loureiro, afirmou que o pequeno superávit alcançado 
pela administração e a causa ganha na Justiça contra a Cachoeira Dourada viabilizou os novos 
investimentos. Ele declarou ainda que a Celg precisa de mais R$ 250 milhões para garantir 
qualidade total nos serviços prestados à população. 
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Celulose Irani constrói cogeradora e prepara sua expansão 
 
A fabricante gaúcha de papel, embalagem e móveis Celulose Irani contabilizou um crescimento 
de 12% nas vendas até setembro e projeta aumento de cerca de 20% neste ano.  
A empresa, que trabalha com 100% da capacidade de produção de papel e 90% em 
embalagens, desembolsou R$ 22 milhões este ano para construir uma usina de cogeração de 
energia para a fábrica de papel que possibilitará novas expansões da unidade. 
A usina utilizará resíduos e subprodutos da produção de madeira própria e de terceiros e tem 
capacidade para gerar 90 toneladas de vapor e 7,5 MW de energia por hora. A expectativa é 
de uma economia de R$ 7 milhões/ano em gastos com energia elétrica ou com o uso de óleo, 
que segundo o executivo, é o dobro do preço da biomassa. 
Além da usina, a empresa investiu ainda outros R$ 10 milhões na otimização de processos e 
base florestal. Atualmente a Irani conta com 34 mil hectares de florestas, cerca de 18 mil 
plantados com pinus e o restante reservas. A área abastece cerca de 70% das necessidades 
da empresa que produz também celulose, mas apenas para consumo próprio. 
A Celulose Irani foi criada em 1941 pela Sociedade Vinícola Riograndense. Em 1994 o controle 
acionário da empresa foi adquirido pela Habitasul, com operação no ramo imobiliário. 
Atualmente a empresa mantém fábricas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São 
Paulo. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 22/11/04) 
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Cemig compra primeira hidrelétrica fora de MG 
 
A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) vai comprar sua primeira usina hidrelétrica 
fora do Estado. A empresa publica fato relevante para informar a decisão de assumir o controle 
da Rosal Energia, uma usina instalada no Espírito Santo, no município de São José Calçado.  
A hidrelétrica com potência instalada de 55 megawatts pertence à Caiuá Serviços de 
Eletricidade, empresa controlada pelo grupo paulista Rede. O valor do negócio foi de R$ 134 
milhões. 
O governo mineiro já havia anunciado a disposição da Cemig em estudar oportunidades de 
expansão da geração fora do Estado no início de 2003, quando tomou posse o atual 
governador. Mas só agora a companhia estatal celebra um contrato para compra de um ativo 
fora da sua área de concessão. 
Em comunicado enviado à Bolsa de Valores, a Caiuá informou que a Cemig vai adquirir a 
totalidade das ações da Rosal e fará pagamento à vista na data do fechamento da operação. A 
conclusão do negócio depende da aprovação da Aneel. 
Com 34 usinas e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), o grupo Rede tem capacidade 
instalada de 880 megawatts. A usina Rosal, no Rio Itapoana, está entre os três principais 
empreendimentos de geração do grupo, segundo informações da empresa. A hidrelétrica 
entrou em operação em 1999. 
Com 31 usinas em operação, a Cemig tem capacidade de geração em torno de 5.700 
megawatts e atende 774 municípios mineiros. O governo estadual detém o controle com 51% 
do capital da companhia energética. 
(Fonte: Valor Econômico, 25/11/04 
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Cemil quer investir R$ 25 mi em fábrica de leite em pó 
 
A Central Mineira de Laticínios (Cemil), que reúne quatro cooperativas e processa 200 mil litros 
dia de leite por dia, pretende construir uma nova fábrica em Patos de Minas em 2005, próximo 
à sua sede. A unidade deverá produzir leite em pó e tem capacidade planejada para processar 
400 mil litros por dia. 
O projeto exige aporte de R$ 25 milhões, dos quais R$ 5 milhões deverão ser investidos com 
recursos próprios e o restante, com financiamento do BNDES. 
A fábrica, que deverá começar a operar em 2006, foi planejada para absorver toda a captação 
de leite das filiadas. Hoje, as cooperativas agropecuárias de Patos de Minas, Patrocínio, 
Paracatu e Dores do Indaiá captam, em média, 500 mil litros de leite por dia, mas apenas 40% 
desse total é processado pela central. O volume restante é vendido para empresas como 
Nestlé e Embaré. 
Dos 200 mil litros processados por dia pela Cemil, 60% é comercializado em Minas Gerais e o 
restante é vendido para 16 Estados. Em princípio, a produção da nova unidade será destinada 
ao mercado doméstico, mas já existe projeto para exportar leite em pó a países da Ásia, África 
e do Oriente Médio. 
(Fonte: Valor Econômico, 20/10/04) 
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CENCOM investe R$ 300 milhões 
 
Novo empreendimento na Zona Sul deve proporcionar 3 mil empregos diretos e outros 15 mil 
indiretos 
Com investimento integral de R$ 300 milhões e expectativa de receber até 20 mil pessoas por 
dia, o Shopping Leblon deverá estar concluído e entrar em funcionamento no fim de 2006. O 
projeto está sendo executado pela Cencom, empresa criada pela construtora Santa Isabel e 
pelo Banco BVA. Creston Fernandes, diretor da Santa Isabel adianta que, tanto durante a obra 
quanto depois, deverão ser gerados 3 mil empregos diretos e 15 mil indiretos. 
O centro comercial está sendo construído na rua Afrânio de Melo Franco, onde já funcionou o 
Teatro Casa Grande. Fernandes revela que o projeto contempla a remodelação completa do 
teatro. Como contrapartida à possibilidade de aproveitar o terreno - que é do estado -, o 
shopping terá um centro cultural que será entregue à administração do governo fluminense. 
Além do teatro, o centro cultural vai contar com dois cine-clubes, auditório para pequenos 
eventos e diversas oficinas de arte. Haverá quatro cinemas com cerca de 150 lugares cada um, 
estacionamento com 1,1 mil vagas e praça de alimentação com vista para a Lagoa Rodrigo de 
Freitas e o Cristo Redentor. 
Assinala o diretor da Santa Isabel que, assim como em qualquer atividade empresarial, as 
condições gerais da economia do país exercem influência sobre o desempenho dos centros 
comerciais. Por isto ele manifesta esperança de que antes de as obras serem concluídas a 
situação econômica brasileira tenha melhorado e exista crescimento. 
Solução viária 
Além do centro cultural, que terá cinco andares, o shopping abrigará 240 lojas. Um prédio 
comercial abrigará escritórios diversos. A praça da alimentação, de acordo com Fernandes, 
terá vistas para a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Cristo redentor. 
O trânsito na região foi estudado pela Companhia de Engenharia de Trânsito (CET-Rio) para 
evitar transtornos e engarrafamentos. Ficou estabelecido que a entrada e a saída de veículos 
do shopping serão feitas pela rua com menor circulação de veículos na área.  
Fernandes, que também é diretor da Cencom, informa que após a conclusão das obras, a 
tarefa da administração do centro comercial vai ser entregue a uma empresa especializada 
nesta atividade. Recorda que o grupo já possui dois shoppings cuja operação é feita por outra 
empresa. 
Um deles fica sob responsabilidade da Nacional Iguatemi e outro da Renascer. O executivo 
acentua que este tipo de contratação é necessário pois esta operação "é diferente, não é como 
administrar um prédio comum". 
Trabalhadores 
O shopping, em convênio com a Associação dos Moradores da Cruzada São Sebastião, a 
Associação de Moradores e Amigos do Leblon (Ama-Leblon) e a Paróquia dos Santos Anjos, 
firmou parcerias com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Pontifícia Universidade Católica 
(PUC). 
Estas duas últimas entidades vão ministrar cursos e, assim, preparar mão-de-obra, 
principalmente da comunidade que fica no entorno do novo empreendimento, para ser 
aproveitada não só na construção mas também quando o shopping entrar em funcionamento. 
Fernandes considera que tanto para o shopping quanto para a comunidade próxima há 
vantagens. Acrescenta que os lojistas que se instalarem no Shopping Leblon vão preferir que 
os seus funcionários não tenham de enfrentar problemas de atrasos motivados por 
congestionamentos de trânsito. 
Para a população local, segundo o diretor da Santa Isabel, o fato de poder trabalhar perto de 
onde mora vai representar melhor qualidade de vida. Isto porque o tempo de destinariam a se 
locomover de condução poderá ser usado para lazer, descanso ou outro uso. 
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CNO anuncia investimento em Candeias 
 
 “Esse é o resultado de um trabalho que estamos fazendo há muitos anos aqui no estado que 
traz a confiança no empresariado de continuar investindo na Bahia”, afirmou o governador 
Paulo Souto hoje (18), na inauguração das fábricas Proquigel e Resarbras, pertencentes ao 
grupo Unigel, no Centro Industrial de Aratu (CIA), no município de Candeias, um investimento 
de R$ 110 milhões que vai gerar 200 novos empregos.  
Logo após a solenidade em Candeias, o governador participou de mais duas inaugurações no 
subúrbio ferroviário de Salvador, no bairro de Lobato – a Plastpack Indústria e Comércio de 
Plásticos Ltda, e a Spumacar da Bahia Indústria e Comércio Ltda. As empresas produzirão 
peças utilizadas nos carros montados pela Ford em Camaçari. Os investimentos das duas 
emrpesas somam R$ 3 milhões e vão gerar 100 empregos diretos. 
Souto afirmou que nesse momento em que o Brasil fala de crise, de diminuição da atividade 
econômica, na Bahia há o início de novas atividades industriais e o anúncio de investimentos 
“daqueles que acreditam no país, que consideram que esse é um momento que vai ser 
ultrapassado”. O governador lembrou que o Estado teve 4% de crescimento na produção 
industrial, de janeiro a maio, e 17% de crescimento da produção em maio em relação ao ano 
passado.  
Souto afirmou que o país tem uma velocidade de recuperação impressionante e que todos 
esperam que a política econômica que em um primeiro momento teve as suas razões para ser 
cuidadosa, fazendo restrições que acabaram prejudicando novos investimentos, se modifique a 
partir do segundo semestre “para que possamos ter um novo ciclo de crescimento, talvez não 
nos níveis que desejávamos, mas que inicie uma nova fase de recuperação dos empregos e 
ativação da economia em todo o país”. 
Segundo o governador, na discussão da reforma tributária, os estados passaram a ser os 
grandes vilões, aqueles que estavam interessados em aumentar a carga tributária. “É uma 
grande injustiça. Todo mundo sabe que, desde 1988, após a nova Constituição, toda a carga 
tributária nova foi exclusivamente para o governo federal. Os empresários, mais do que 
ninguém, sabem disso”. 
Souto contou que os estados tiveram que fazer o seu ajuste, reduzindo as despesas e tentando 
aumentar a eficiência de sua máquina fiscal. “Se alguém, durante esse período, foi responsável 
pela diminuição da carga tributária no país foram os estados, através da política, que hoje é 
muito criticada, de incentivos seletivos para indústrias e grupos industriais sérios, sacrificando 
as suas receitas em um momento em que os custos do Brasil eram altos”.  
O secretário da Indústria, Comércio e Mineração, Otto Alencar, reiterou que houve um 
crescimento positivo da indústria baiana nos primeiros seis meses do governo de Paulo Souto, 
lembrando que o estado detêm 52% das exportações do Nordeste. “A expansão da matriz é 
uma realidade e a diversificação econômica do estado leva a crer que a Bahia vai crescer mais 
ainda. Hoje o estado é a sexta economia do país e poderá, ao longo de um ou dois anos, 
alcançar a quinta posição”. 
Proquigel 
 
A Proquigel inaugurou as novas plantas de produção de cianeto de sódio e acetona cianídrica, 
metacrilato de metila, polimetacrilato e sulfato de amônio. Na Resarbrás, unidade industrial do 
mesmo grupo, foi inaugurada a unidade de chapas acrílicas em processo de cast e de 
extrusão. 
A empresa é a maior fabricante na América Latina de sulfato de amônio, fertilizante usado 
principalmente nas grandes lavouras de milho, algodão, café e fruticultura do país, tem uma 
capacidade de produção de 150 mil toneladas, 50% já destinado ao agrobusiness baiano. 
Tradicional empresa química nacional, nos últimos três anos, a Proquigel disponibilizou U$ 100 
milhões na implantação de novas tecnologias e modernização de seu complexo de Candeias e 
nas plantas de produção de acrilonitrila da Acrinor, no Pólo Petroquímico de Camaçari. Essas 
plantas empregam no total, 900 colaboradores. 
Segundo o presidente da Unigel, Henri Slezynger, com a ampliação, a empresa ganhou uma 
escala de produção que 40 mil toneladas de metracrilato, 10 mil toneladas de cianeto e 15 mil 
toneladas de resinas acrílicas, o que garante competitividade nacional e internacional. “ O 
projeto é o mais moderno da América do Sul”, ressaltou. 
O faturamento anual do Grupo Unigel, na Bahia, é de US$ 140 milhões e representa 20% do 
faturamento geral do Grupo, no Brasil. Com recursos próprios da ordem de US$ 70 milhões, o 
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grupo desenvolve atualmente o primeiro projeto na Petroquímica nacional, totalmente 
destinado à exportação, para a duplicação de sua planta de produção de acrilonitrila, na 
Acrinor.  
 
 
 
Resarbras da Bahia 
 
A Resarbras, último elo na cadeia petroquímica que o Grupo Unigel mantém na Bahia, é 
também o maior fabricante de chapas acrílicas do Hemisfério Sul. A nova unidade de produção 
de chapas acrílicas em sistema de extrusão, a mais moderna instalada até hoje, no mundo, 
envolveu investimentos de mais de U$$ 5 milhões, o que viabiliza uma produção anual de 8 mil 
toneladas de chapas, incluindo a produção da primeira unidade de chapas em sistema cast, 
instalada no complexo desde 1998. 
Desse material, usado na construção civil, indústria moveleira e calçadista, arquitetura de 
interiores, display, equipamentos hospitalares, indústria óptica e aeronáutica, entre outros 
setores de transformação, a Resarbras detém hoje 40 % do market-share nacional. Exporta o 
restante para os Estados Unidos, Europa e países asiáticos. 
 
Spumacar e Plastpack 
 
O governador chegou ao subúrbio ferroviário por volta das 11h30, onde inaugurou as fábricas 
da Spumacar e da Plastpack. O maior investimento é o da Spumacar, com R$ 1,8 milhão, e 
faturamento previsto de R$ 800 mil/mês com geração de 60 empregos diretos. A planta 
transformará blocos de espuma em carpetes e placas de polietileno de baixa densidade 
expandido (EPS), a serem utilizadas como anti-ruído em portas, painéis, capus e pisos, entre 
outras peças. 
Segundo o prefeito Antonio Imbasshy, as novas indústrias no subúrbio rodoviário vão trazer 
geração de emprego e renda em uma área importante da cidade, que tinha uma atividade 
econômica que se perdeu ao longo dos anos. “São fábricas que o Governo do Estado está 
instalando em outros municípios da Região Metropolitana e que começam a repercutir em 
Salvador. O Governo do Estado tem essa visão de longo prazo, de trabalhar para as futuras 
gerações. Não é uma coisa rápida, mas que começa a aparecer”. 
A Plastpack também trabalhará com EPS, para fazer peças que serão usadas nos pisos dos 
carros. A matéria-prima não contém CFC (cloro-flúor-carbono – substância que destrói a 
camada de ozônio) e é 100% reciclável. O investimento feito pela empresa é de R$ 1,2 milhão, 
com geração prevista de 40 empregos diretos e faturamento mensal de R$ 500 mil. Os dois 
novos projetos do Lobato terão entre os seus clientes outra indústria automotiva: a Fiat, de 
Betim (MG). 
A Plastpack fará também embalagens de isopor, utilizadas como isolante térmico, destinadas 
aos segmentos de informática, automotivo, de pesca e construção civil. A fábrica já tem como 
clientes Pelzer do Brasil, Semp Toshiba Informática, Mega Ware, Tegra, Lusomar Maricultura, 
Valença Maricultura, Ucar Produtos de Carbono, Sarti Mendonça Incorporadora e as 
construtoras MRM Construções, Norberto Odebrecht e OAS. 
O diretor-comercial da Plastpack, Diogo Renato dos Santos. Afirmou que apesar deste 
momento econômico do Brasil ser comprometedor, a empresa acredita no governo baiano, 
“principalmente tendo em vista os grandes investimentos que o poder público estadual vem 
fazendo ao longo dos últimos anos e do crescimento que a Bahia tem conseguido graças a 
esse esforço”.  
O presidente da Spumacar, Pedro Paulo de Almeida, contou que foi uma grande surpresa 
verificar a competência do Governo do Estado no trato com os empresários que querem 
investir na Bahia. “Todos trabalham a favor, estão sempre querendo ajudar, desde o 
governador, até os secretários e o corpo técnico. Isso é muito importante para a indústria, nós 
não queremos nada de graça, queremos só trabalhar”, afirmou. 
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CENTAURO investe R$ 15 milhões em novas lojas 
 
O empresário Sebastião Bomfim Filho inaugurou a segunda loja da rede de revendas de 
material esportivo CENTAURO em Curitiba. O fundador do grupo mineiro MG MASTER abriu 
as portas de 31 lojas nos últimos quatro anos. No mesmo período ele viu o faturamento dar um 
salto de 375%, de R$ 80 milhões para R$ 380 milhões. Hoje o grupo tem 63 lojas. Cinco foram 
abertas em 2004 e mais três estão sendo preparadas. Os investimentos previstos para o ano 
em inaugurações somam R$ 15 milhões. Mais R$10 milhões serão gastos na construção de 
um centro de distribuição com 25 mil m2 em São Paulo, para abastecer as 12 unidades da 
capital e interior e também as lojas da região Sul. Para dar continuidade à expansão, ele 
espera lucro de R$ 20 milhões em 2004. 
 
GAZETA MERCANTIL– 13/08/2004 
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Ceran - terceira usina do complexo em construção 
 
Estão começando neste mês as obras de construção da Usina Hidrelétrica 14 de Julho, o 
terceiro projeto que compõe o Complexo Energético Rio das Antas (Ceran). O trabalho, assim 
como nas duas outras usinas, ficará a cargo do consórcio formado pela Camargo Corrêa*, 
Alston* e Engevix.  
A hidrelétrica, que terá potência instalada de 100 megawatts, está sendo construída no Rio das 
Antas, na serra gaúcha, tendo à margem direita os municípios de Cotiporã e Veranópolis e, à 
esquerda, Bento Gonçalves. A usina hidrelétrica terá duas unidades geradoras que, de acordo 
com o cronograma do projeto, devem entrar em operação comercial no segundo semestre de 
2007. O lago terá cinco quilômetros quadrados.  
O Ceran, o maior complexo hidrelétrico em construção hoje no Rio Grande do Sul, terá, com a 
soma das três hidrelétricas, uma potência instalada de 360 megawatts, o que eqüivale hoje a 
10% do consumo do estado. Oinvestimento total é estimado em R$ 675 milhões. Desse 
montante, R$ 435 milhões têm origem no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). O restante é dividido de acordo com a participação acionárias das três 
empresas parceiras no Ceran – Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL*), que detém 65%, 
a estatal gaúcha Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), com 30%, e Desenvix, com 
a menor fatia, 5%.  
As outras duas usinas hidrelétricas do Consórcio são a Castro Alves e a Montes Claros. A 
primeira, com potência instalada de 130 megawatts, fica entre Nova Roma do Sul (margem 
direita), Nova Pádua, Antonio Prado e Flores da Cunha (margem esquerda). A Usina de Castro 
Alves, também de 130 megawatts, atinge Nova Roma do Sul, Veranópolis (margem direita) e 
Bento Gonçalves (esquerda). 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 6/10/04) 
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Cenibra investirá US$ 24 milhões 
 
2004/01/12 
São Paulo – Cenibra, one of the largest bleached eucalyptus pulp producers in Brazil, plans to 
increase its production capacity by 80,000 tonnes this year reaching 940,000 tones by the end 
of 2004. On Friday, the company announced the completion of the first stage of investment to 
implement this increase in production: the installation of an additional evaporator and a dryer 
were the two principal aspects of the first stage of the project. The increase of 80,000 tonnes in 
production by the end of the year will involve investments of US$ 24 million by Cenibra. As a 
result of the strong international demand for pulp, the company got close to the limit of its 
production capacity of 860,000 tonnes per year.
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Cesa investe para renovar sua frota de carretas 
 
Uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, com receita prevista de R$ 190 milhões em 
2004, a Cesa Logística, está na fase final de negociação para comprar 50 cavalos-mecânicos 
pesados, investimento avaliado em cerca de R$ 10 milhões.  
 
Os cavalos, utilizados para tracionar carretas de três eixos, serão colocados no lugar de outras 
50 unidades, com cinco anos de uso. A Cesa tem uma frota de 150 cavalos mecânicos, que 
rodam, cada um, a média de 20 mil km mensais.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 27/10/04) 
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Chevron Texado investe US$ 1,3 bilhão no Brasil 
23/08/04 - [Energia]  
 
A petrolífera americana Chevron-Texaco vai finalizar o investimento de US$ 1,3 bilhão que 
possibilitarão dar início à exploração comercial de uma jazida no Brasil, onde a partir de 2006 
espera produzir 100 mil barris de petróleo por dia.  
A empresa ainda não tinha completado este investimento devido a incertezas na legislação 
brasileira que poderiam encarecer o custo de seus projetos. A empresa não participou da sexta 
rodada de licitações porque as operações da companhia no Brasil já se ajustaram a sua 
carteira de investimentos no País.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 18/8/04) 
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Cimentos Sergipe – CIMESA investirá US$ 200 milhões 
Sexta-feira, 30/01/2004 
Ano IV– edição 103 
 
 
Material de Construção 
Votorantim vai duplicar fábrica em SE 
 
A Cimentos Sergipe - CIMESA, maior fábrica da Votorantim Cimentos no Nordeste, será a base 
das exportações brasileiras da companhia. A unidade está recebendo US$ 200 milhões em 
investimentos na construção de uma terceira linha fabril, que vai duplicar a capacidade de 
produção da indústria. No ano passado, a Votorantim realizou aportes da ordem de US$ 20 
milhões na construção de um terminal de granéis no porto de Barra dos Coqueiros, em Aracaju, 
que é atualmente a porta de saída do cimento da companhia para a América do Norte. O 
gerente comercial da Votorantim Cimentos no Norte/Nordeste, Francisco Carlos Silveira, disse 
que as obras de ampliação da fábrica estão na fase de licitação e que a expectativa é conclui-
las num período de sete a onze meses. "O Nordeste foi estrategicamente escolhido como base 
para as exportações por estar mais próximo da América do Norte e da Europa, em relação aos 
principais portos de outras regiões brasileiras", disse Silveira. A Votorantim conta também com 
duas fábricas no Canadá e uma nos Estados Unidos. "E há interesse da companhia em adquirir 
fábricas de cimento na Europa", afirmou o executivo. 
 
GAZETA MERCANTIL 
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CINTRA investe R$ 25 milhões 
 
A Cervejaria CINTRA, que detém 1,7% de participação no mercado nacional de cervejas, está 
investindo R$ 25 milhões numa campanha de marketing para apresentar ao consumidor um 
novo posicionamento. O objetivo da companhia é fortalecer sua presença no Rio de Janeiro. O 
mercado fluminense é o terceiro do país, atrás de São Paulo. Em três anos a empresa 
aumentou sua participação de mercado no Rio de Janeiro em 475%. Em setembro a cervejaria 
tinha 6,9% de participação no Estado. A meta é aumentar essa participação para 10% nos 
próximos 12 meses. A empresa tem planos de investir R$ 40 milhões nos próximos três anos 
para ampliar a produção. O faturamento da CINTRA no ano passado foi de R$ 265 milhões e 
para este ano, a previsão é fechar na casa dos R$ 300 milhões. 
 
VALOR ECONÔMICO– 22/10/2004 
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CITIBANK desengaveta plano de expansão 
 
O CITIBANK está investindo neste ano US$ 40 milhões para ampliar suas operações de varejo 
no Brasil, após quatro anos sem abrir uma única agência. A retomada da expansão deve-se a 
uma conjugação de fatores, que passam pela situação política estável e pela continuidade de 
políticas macroeconômicas saudáveis, na análise de Gilberto Caldart, Diretor-Vice-Presidente 
da área de varejo. Em 2004, o banco deve abrir 12 novas agências, passando a 46 unidades. 
Outras duas grandes apostas são a CITIFINANCIAL, financeira aberta em 2003 e que deverá 
passar das 9 lojas do ano passado para 29 no fim do ano, e a área de cartões de crédito. O 
número de plásticos deve dobrar. Embora o CITI tenha decidido investir no crescimento 
orgânico, não desistiu de aquisições. Negocia a compra do BANCO PANAMERICANO, do 
grupo Sílvio Santos. 
 
VALOR ECONÔMICO– 13/08/2004 
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Citrovita avança com aporte de US$ 100 mi 
 
A Citrovita, terceira maior indústria exportadora de suco de laranja concentrado do país, deverá 
concluir, em 2005, um projeto de investimentos de US$ 100 milhões traçado para ampliar sua 
produção própria de laranja e elevar a capacidade de suas fábricas de suco.  
Iniciado em 2002, o planejamento foi dividido em duas etapas. Na primeira, que absorveu cerca 
de 70% do investimento total, a empresa controlada pelo Grupo Votorantim* investiu em 
fazendas e pomares; na segunda, que está começando e absorverá os 30% restantes do 
aporte programado, o foco está nas fábricas de Matão e Catanduva, ambas em SP, que 
responde por mais de 80% da produção brasileira de suco. 
Concluída a expansão a Citrovita terá gerado mais 1,3 mil empregos diretos, mil nas fazendas 
e 300 nas duas indústrias. A companhia hoje conta com 1,4 mil funcionários permanentes, 
além de 2,7 mil "safristas" que participam, sazonalmente, da colheita da fruta. Desde que foi 
fundada, a Citrosuco cresceu, em média, 15% ano ano. 
(Fonte: Valor Econômico, 14/9/04) 
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COELBA Investe US$ 5 milhões 
Setor de eletricidade, gás e água quente investe US$ 6,88 bilhões no semestre  
O setor de eletricidade, gás e água quente investiu US$ 6,88 bilhões no semestre, segundo 
dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, divulgados nesta 
quarta-feira, dia 21 de setembro. O levantamento listou 17 projetos desenvolvidos por estatais 
e empresas de 
capital privado. O relatório MDIC, chamado de Banco de Dados de Projetos de Investimentos, 
mostram um volume de desembolso de US$ 56,48 bilhões. 
 
O segmento com maior participação é do de indústria de transformação (57%), seguido de 
transporte, armazenagem e comunicações (14%), inústrias extrativas (13%) e produção e 
distribuição de eletricidade, gás e água (12%). Este último que inclui ainda o segmento de 
captação, tratamento e distribuição de água. 
 
O maior investimento do setor de eletricidade, gás e água quente fica com Petrobras, com 
investimentos de US$ 2,14 bilhões em gasodutos para abastecer o Nordeste do país. Outro 
destaque é o projeto da Eletronorte, de R$ 1 bilhão, para construção de uma linha de 
transmissão que transportará a produção de Tucuruí aos estados, hoje isolados, do Amapá e 
de Amazonas. A previsão é concluir o empreendimento em 2006. Outro projeto da Petrobras 
prevê a aplicação de R$ 1 bilhão na região Amazônica para levar gás natural até a cidade de 
Manaus, a fim de gerar energia elétrica na capital. 
 
Os projetos envolvem a Brascan Brasil (US$ 500 milhões), Comgás (US$ 375 milhões), Furnas 
(US$ 344 milhões), Alcan (US$ 200 milhões), Gasmig (US$ 180 milhões), Celesc (US$ 160 
milhões), Termelétrica Norte Fluminense (US$ 154 milhões) e Endesa (US$ 140 milhões). O 
relatório destaca ainda investimentos da Gás Natural SPS (US$ 132 milhões), MPX Mineração 
e Energia (US$ 125 milhões), Celg (US$ 105 milhões), Gás Natural Liquefeito do Brasil (US$ 
38 milhões), Copel (US$ 5,95 milhões) e Coelba (US$ 5 milhões). 
 
A conclusão da maioria dos projetos está prevista para este ano, mas alguns empreendimentos 
serão finalizados em 2006 ou em 2010. O relatório 
do Banco de Dados, que contempla projetos anunciados no primeiro semestre do ano, em todo 
o Brasil, reúne dados de fontes como o MDIC, entidades coligadas (BNDES, INPI, Suframa e 
Inmetro), anúncios informados por parceiros como órgãos estaduais de fomento e entidades de 
classes empresariais e informações veiculados na mídia. 
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COGNIS busca liderança 
 
A filial brasileira da alemã COGNIS, líder mundial em especialidades oleoquímicas, está 
produzindo no Brasil um lubrificante sintético, da linha Pro Eco, fornecido para empresas 
fabricantes de compressores para sistemas de refrigeração. A COGNIS é a primeira empresa 
da América Latina a fabricar um lubrificante dessa categoria no Brasil e já detém 50% de 
participação nas vendas locais do produto. "A nossa meta é atingir 100% de market share 
nesse segmento até o final do próximo ano", disse Rubens Becker, Presidente da COGNIS 
BRASIL. A empresa investiu US$ 3 milhões na instalação de uma nova unidade no complexo 
industrial de Jacareí (SP) para produzir o lubrificante. Em 2004, segundo Becker, a COGNIS 
prevê uma produção de duas mil toneladas. 
 
GAZETA MERCANTIL– 26/11/2004 
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Cognis busca liderança e investe em nova fábrica 
 
A filial brasileira da alemã Cognis, líder mundial em especialidades oleoquímicas, está 
produzindo no Brasil um lubrificante sintético, da linha Pro Eco, fornecido para empresas 
fabricantes de compressores para sistemas de refrigeração.  
A Cognis é a primeira empresa da América Latina a fabricar um lubrificante dessa categoria no 
Brasil e já detém 50% de participação nas vendas locais do produto. Seus principais clientes 
são a Embraco e a Tecumseh.  
A empresa investiu US$ 3 milhões na instalação de uma nova unidade no complexo industrial 
de Jacareí (SP) para produzir o lubrificante. As novas operações, que começaram a funcionar 
em maio deste ano, têm capacidade para produzir 4 mil toneladas por ano. Em 2004 a Cognis 
prevê uma produção de duas mil toneladas.  
A empresa também acaba de lançar um novo tipo de amaciante industrial, produzido a partir da 
manteiga extraída da semente do cupuaçu na Amazônia. O óleo de cupuaçu substitui o silicone 
usado como amaciante de tecidos. A Indústria Têxtil Dohler, de Joinville (SC), aplica o 
amaciante produzido pela Cognis em toalhas destinadas ao mercado externo.  
Conhecido pela marca Amazon Tex TGB, o amaciante foi desenvolvido dentro da política da 
empresa de fabricar produtos ecológicos, biodegradáveis, à base de matérias-primas 
reonováveis e que garantam o desenvolvimento sustentável da região amazônica. A manteiga 
de cupuaçu foi utilizada, neste caso, devido ao seu alto poder de absorção de água e por suas 
propriedades amaciantes e dermatológicas.  
Comunidades do Amapá, Amazonas e Rondônia, organizadas em cooperativas, fornecem para 
a empresa o óleo de castanha do Pará, andiroba e pequiá, além da manteiga de cupuaçu. Os 
equipamentos (prensas e filtros) usados na produção e a tecnologia de fabricação dos óleos 
foram cedidos pela Cognis. Antes da parceria com a Cognis, as comunidades amazônicas se 
dedicavam à produção de farinha de mandioca e ao pescado.  
A Cognis também fornece o óleo de cupuaçu para empresas como a Natura, que utiliza o 
produto em sua linha Ekos de cosméticos. O óleo é fornecido, principalmente, pela comunidade 
amazônica Reca (Reflorestamento Econômico Consorciado Adensado), localizada em 
Rondônia, e que deve faturar US$ 500 mil com a venda do produto para a Cognis em 2005. A 
comunidade é formada por 220 famílias.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 23/11/04) 
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Coimex faz plano de US$ 50 mi para álcool 
 
A Coimex Trading, do Grupo Coimex, está trabalhando em três frentes para consolidar sua 
posição de maior exportadora brasileira de álcool, num investimento total estimado em US$ 50 
milhões para os próximos dois anos. 
 
Na primeira frente, a empresa fechou um contrato com a PTT Public Company Ltd., estatal de 
combustível da Tailândia, para viabilizar obras de infra-estrutura de transporte e de distribuição 
de álcool naquele país. 
 
No Brasil, onde estão as outras duas frentes estratégicas, os planos são ambiciosos e 
absorverão a maior parte dos recursos. 
 
De um lado, a trading negocia parceria com a Petrobras nos moldes da acertada com os 
tailandeses, para agilizar o transporte de álcool até os portos; de outro, atua nos bastidores 
para se tornar produtora de álcool, via participações acionárias em usinas do setor. 
 
Investirá em infra-estrutura, como armazéns e dutos para transporte até os portos, e nas 
parcerias acionárias com as usinas. 
 
A trading assinou um memorando de intenções com a estatal tailandesa PTT. Será feito um 
estudo de viabilidade para o desenvolvimento do mercado de álcool na Tailândia, o que inclui 
infra-estrutura logística de transporte, distribuição e armazenagem. 
 
O Brasil será, no curto prazo, o principal país exportador de álcool para a Tailândia. A demanda 
por álcool combustível naquele país é de 2 bilhões a 3 bilhões de litros, para uma mistura de 
10% na gasolina. Mesmo sendo uma distribuidora de petróleo, a PTT tem interesse em atuar 
no mercado de álcool, como distribuidora e, possivelmente, como produtora. 
 
Até fim do ano, a Coimex deverá embarcar 4 milhões de litros de álcool para o mercado 
tailandês. Ao se tornar auto-suficiente, a Tailândia servirá como base exportadora de álcool 
para a Ásia. A trading brasileira já tem uma parceria com o grupo japonês Mitsui. Ambas 
formaram há um ano uma joint venture, a CM Bioenergia, para comercializar álcool no Japão. 
 
A Coimex está negociando com a Petrobras a utilização dos dutos da estatal para o transporte 
de álcool até os portos. O negócio ainda não está fechado. 
(Fonte: Valor Econômico, 3/9/04) 
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COLOMBO pretende dobrar sua estrutura 
 
A gaúcha LOJAS COLOMBO, que vai enfrentar no Rio Grande do Sul as concorrentes 
nacionais MAGAZINE LUIZA e CASAS BAHIA, tem como principal alvo, no seu plano de 
expansão, o mercado paulista, terreno das adversárias. A rede sediada em Farroupilha (RS), 
terceira no ranking nacional do varejo de móveis e eletrodomésticos, conta hoje com 72 lojas 
em São Paulo e deve abrir mais cinco no interior, ainda este ano. Entre elas, uma megastore 
em São José dos Campos. Mas a idéia é dobrar o número de pontos-de-venda no estado, 
aumentando a presença principalmente na região da Grande São Paulo, onde hoje conta com 
apenas três, dois na capital e um em Guarulhos. A meta "em um prazo não tão longo", ressalta 
o Superintendente da rede, Eldo Moreno, é chegar a 100 lojas no interior e 50 na Grande São 
Paulo. A COLOMBO conta hoje com 345 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo e Minas Gerais. O plano de expansão segue a média anual de aproximadamente 20 
novos pontos por ano, com investimentos de R$ 10 milhões. 
 
GAZETA MERCANTIL 18/06/2004 
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COMAFAL adquire a MICHELETTO por R$ 3,5 milhões 
 
A COMAFAL, fabricante de tubos e perfis de aço com sede em Recife (PE), adquiriu o controle 
acionário da INDÚSTRIAS MICHELETTO, que produz parafusos e rebites em Canoas (RS) e 
tem unidades também em São Paulo e Minas Gerais. A operação foi fechada por R$ 3,5 
milhões. A nova controladora pretende dobrar o faturamento e triplicar as exportações da 
MICHELETTO em 2005. Já em 2005 a COMAFAL pretende produzir 5 mil toneladas por mês 
de tubos e perfis em Canoas. A empresa já atuava nas regiões Sudeste, onde tem uma 
unidade industrial em São Paulo, Centro-Oeste, Norte e Nordeste e o plano é adquirir outras 
companhias em situação semelhante à da MICHELETTO no Sul e até no Mercosul. 
 
VALOR ECONÔMICO – 08/10/2004 
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COMGÁS Investe US$ 375 milhões 
 
Setor de eletricidade, gás e água quente investe US$ 6,88 bilhões no semestre  
O setor de eletricidade, gás e água quente investiu US$ 6,88 bilhões no semestre, segundo 
dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, divulgados nesta 
quarta-feira, dia 21 de setembro. O levantamento listou 17 projetos desenvolvidos por estatais 
e empresas de 
capital privado. O relatório MDIC, chamado de Banco de Dados de Projetos de Investimentos, 
mostram um volume de desembolso de US$ 56,48 bilhões. 
 
O segmento com maior participação é do de indústria de transformação (57%), seguido de 
transporte, armazenagem e comunicações (14%), inústrias extrativas (13%) e produção e 
distribuição de eletricidade, gás e água (12%). Este último que inclui ainda o segmento de 
captação, tratamento e distribuição de água. 
 
O maior investimento do setor de eletricidade, gás e água quente fica com Petrobras, com 
investimentos de US$ 2,14 bilhões em gasodutos para abastecer o Nordeste do país. Outro 
destaque é o projeto da Eletronorte, de R$ 1 bilhão, para construção de uma linha de 
transmissão que transportará a produção de Tucuruí aos estados, hoje isolados, do Amapá e 
de Amazonas. A previsão é concluir o empreendimento em 2006. Outro projeto da Petrobras 
prevê a aplicação de R$ 1 bilhão na região Amazônica para levar gás natural até a cidade de 
Manaus, a fim de gerar energia elétrica na capital. 
 
Os projetos envolvem a Brascan Brasil (US$ 500 milhões), Comgás (US$ 375 milhões), Furnas 
(US$ 344 milhões), Alcan (US$ 200 milhões), Gasmig (US$ 180 milhões), Celesc (US$ 160 
milhões), Termelétrica Norte Fluminense (US$ 154 milhões) e Endesa (US$ 140 milhões). O 
relatório destaca ainda investimentos da Gás Natural SPS (US$ 132 milhões), MPX Mineração 
e Energia (US$ 125 milhões), Celg (US$ 105 milhões), Gás Natural Liquefeito do Brasil (US$ 
38 milhões), Copel (US$ 5,95 milhões) e Coelba (US$ 5 milhões). 
 
A conclusão da maioria dos projetos está prevista para este ano, mas alguns empreendimentos 
serão finalizados em 2006 ou em 2010. O relatório 
do Banco de Dados, que contempla projetos anunciados no primeiro semestre do ano, em todo 
o Brasil, reúne dados de fontes como o MDIC, entidades coligadas (BNDES, INPI, Suframa e 
Inmetro), anúncios informados por parceiros como órgãos estaduais de fomento e entidades de 
classes empresariais e informações veiculados na mídia. 
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Comigo investe em refinaria de óleo em GO 
 
A Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo) deverá inaugurar, 
até 2005, dois armazéns, com capacidade para 120 mil toneladas, e até 2006, uma refinaria 
para processar 400 toneladas de óleo de soja por dia.  
Na refinaria, o investimento é mantido em segredo; nos dois armazéns, serão R$ 14,5 milhões.  
O projeto resulta da expansão das atividades da cooperativa com a inauguração, em maio 
deste ano, de uma esmagadora de soja, que recebeu R$ 56 milhões em investimentos e 
aumentou a capacidade de processamento de 2,5 mil para 3,5 mil toneladas de soja por dia. A 
refinaria vai aumentar a capacidade de refino, hoje de 120 mil toneladas por dia. 
Dos projetos em andamento, a Comigo inaugura em dezembro um armazém em Jataí (GO), 
com capacidade para 60 mil toneladas. O Banco do Brasil está financiando 80% do 
investimento previsto, de R$ 6,5 milhões, e aprovou financiamento do armazém de Rio Verde, 
que demandará recursos de R$ 8 milhões e terá capacidade para 60 mil toneladas. Com o 
aporte, a capacidade de armazenagem cresce para 915 mil toneladas. 
(Fonte: Valor Econômico, 26/8/04) 
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COMPACTOR fatura R$ 50 milhões 
 
A tradicional fábrica de canetas COMPACTOR investiu em tradição para comemorar os seus 
50 anos de existência, anunciando um crescimento esperado de 20% na receita, devendo ser 
alcançados R$ 50 milhões de faturamento neste ano. E ainda a tradição: a empresa prossegue 
familiar e fechada. A brasileira COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR, segunda maior 
fabricante de esferográficas do país, com 140 milhões de unidades/ano é descendente direta 
da alemã COMPAKTOR. Além do segundo lugar em esferográficas, a COMPACTOR é líder 
nacional nos mercados de lapiseiras e de hidrográficas, mas só abre o número das 
esferográficas. 
 
VALOR ECONÔMICO – 15/10/2004 
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Compaz Componentes está investindo US$ 20 milhões  
 
Investimentos fixos atingem R$ 268 mi 
 
O Codam em sua 195ª reunião ordinária vai analisar um total de 67 projetos, sendo 28 de 
implantação e 39 de diversificação, que estão divididos em componentes e bens finais. O 
investimento fixo dos 67 projetos dá um somatório de R$ 268 milhões e a geração de 4.617 
empregos diretos, quando todos estiverem em pleno funcionamento. Se computado o volume 
total dos investimentos no PIM chega a R$ 736 milhões, incluindo o investimento financeiro que 
soma R$ 468 milhões. 
 
Nos projetos de diversificação analisados pelo Codam, consta como expressivo o da Sondai  
Eletrônica, que está disposta a investir R$ 11 milhões na produção de monitor de vídeo com 
tela de cinescópio, em informática. A Semp Toshiba da Amazônia está investindo R$ 7 milhões 
para fabricação de monitor de vídeo com tela de cinescópio. 
 
A japonesa Denso da Amazônia é outra que está diversificando sua atuação no PIM. O 
investimento é de R$ 4 milhões para produzir controle de ignição eletrônica utilizada em 
veículos automotores e automóveis. A Amazon PC Indústria e Comércio está diversificando na 
produção de vídeo com tela de cristal líquido. O investimento é de R$ 4 milhões. 
 
A BIC da Amazônia e a Compaz Componentes estão entre os projetos de diversificação 
analisados hoje pelo Codam. A primeira está investindo R$ 7 milhões para produzir entre 
outros produtos, peças plásticas moldadas por injeção para caneta e carga com ponta para 
caneta esferográfica. 
Atualizada em: 24/06/2004 
Jornal do Commercio 
 
A empresa investirá US$ 20 milhões para ampliar sua produção de televisores e dvd´s e a 
entrada no mercado de produtos digitais. 
Estima fechar o ano com faturamento de R$ 1 bilhão e produzir 3 milhões de produtos, 25% a 
mais que 2003. Pretende ainda entrar na área de telefones celulares que estarão disponíveisa 
partir de 2005 com inovações tecnológicas e design 100% brasileiro. 
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CONTAX - investimentos de R$ 80 milhões  
 
Contax quebra paradigmas e conquista importantes clientes 
A economia brasileira registrou avanços importantes em 2004. Entre os resultados do 
crescimento, destacamos a diminuição das taxas de desemprego e a abertura de novas vagas 
no mercado de trabalho, notadamente no segundo semestre. O setor de call center teve 
participação fundamental neste cenário, gerando 50 mil vagas. Dessas, 8 mil foram da Contax, 
que já é a sétima maior empregadora do país.  
Estas contratações foram possíveis graças à constante quebra de paradigmas que a empresa 
vem promovendo, sustentada por altos investimentos e foco bem definido. Só em 2004, foram 
investidos mais de R$ 80 milhões em infra-estrutura, ressaltando a criação de dois novos sites, 
no Rio de Janeiro e São Paulo, totalizando mais de 39 mil m2 e a capacitação de pessoas – 
mais de 2 milhões de horas de treinamento foram ministradas.  
Aliado ao investimento, o foco estratégico em atender poucos clientes com grandes e 
complexas operações, faz com que a empresa tenha um atendimento diferenciado e 
customizado. Como resultado, corporações que mantinham operações internas passaram a 
terceirizar, destacando: Xerox, Ticket, SulAmérica,Tecban e Orbitall - maior contrato de 
"parceirização" da história do mercado brasileiro de contact center. 
Para 2005, as perspectivas de crescimento do segmento mantêm-se aceleradas e a Contax 
continuará a investir quebrando paradigmas e oferecendo a melhor proposta de relacionamento 
com seus clientes. 
 
Paulo César Salles Vasques é diretor comercial da Contax, empresa de contact center do 
Grupo Telemar. 
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Continental investe US$270 milhões na Bahia 
Empresa lança terça-feira a pedra fundamental da fábrica de pneus no Pólo de Camaçari 
 
Data: 05/10/2004 
Seção: Economia 
Veículo: Correio da Bahia 
Impacto: Neutro 
Quarta maior fabricante de pneus do mundo, a Continental começará ainda este mês as obras 
de construção da sua unidade industrial na Bahia, a primeira do grupo alemão no país. Para 
marcar o início da instalação da fábrica, resultado de um investimento de US$270 milhões, será 
lançada, na próxima terça-feira, às 10h, a pedra fundamental do empreendimento, localizado 
no Pólo de Camaçari, com a presença de dirigentes da empresa e do governador Paulo Souto. 
Com capacidade de produção de 7,7 milhões de pneus por ano, a unidade baiana da 
Continental promete gerar em torno de 1,2 mil empregos diretos, e deve entrar em operação no 
início de 2006. 
De acordo com o diretor-presidente da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial da Bahia (Sudic), Emerson Simões, a empresa vai produzir, na primeira etapa de 
operações, sete milhões de pneus para carros de passeio anualmente, e numa segunda fase, 
mais 700 mil pneus para caminhões. "Com o início da produção, cerca de 700 trabalhadores já 
estarão atuando na empresa, mas a meta é que sejam contratados mais 500, quando a fábrica 
estiver em plena produção", informa. 
A previsão é que 90% do volume seja destinado para exportações, segundo o representante da 
Continental Pneus, Harald Oerther, com expectativa de faturamento anual da ordem de 
US$290 milhões. "Os nossos principais mercados são os Estados Unidos, México, Canadá e 
países da América do Sul. Também tentaremos atingir o complexo da Ford, que ainda não é 
cliente da Continental", declara o executivo. 
Segundo Simões, cerca de 70% dos serviços de drenagem e terraplanagem já foram 
realizados, nos quais estão sendo investidos aproximadamente R$14 milhões pelo governo do 
estado, através da Sudic. "As obras de terraplanagem devem ser finalizadas até dezembro", 
diz. 
A fábrica será construída na Via Atlântica, área industrial leste de Camaçari, num terreno de 
800 mil metros quadrados, cedido pela Sudic. Durante a apresentação do projeto na Bahia, os 
representantes da Continental vão falar sobre os planos da empresa para o mercado brasileiro 
nos próximos quatro anos, além de apresentar, de forma detalhada, o projeto da unidade 
baiana. 
O diretor-presidente da Sudic lembra que o Brasil competia com outros nove países para a 
implantação do projeto. Os estudos de viabilidade foram iniciados em julho do ano passado, e 
quatro ficaram entre os finalistas, entre eles Malásia, México e Lituânia, além do Brasil. No 
início de março deste ano, o conselho da multinacional decidiu se instalar em terras brasileiras. 
"A atração da fábrica levou em conta diversos fatores, como a localização estratégica da Bahia, 
próxima dos fornecedores de matéria-prima e de mercados consumidores, infra-estrutura, 
incentivos fiscais, desburocratização no processo de implantação e o crescimento do próprio 
pólo automotivo", considera Emerson Simões. 
A Continental passa a ser a segunda fábrica de pneus da Bahia, além da Pirelli, instalada em 
Feira de Santana. A multinacional conta com 21 fábricas de pneus em todo o mundo, além de 
outras unidades industriais de sistemas de freios, componentes de chassis, correias, 
mangueiras, elastômeros e produtos eletrônicos para veículos. São 77 mil funcionários no total 
e faturamento anual da ordem de US$11,4 bilhões, sendo que cerca de 45% desta receita 
bruta vem da divisão de pneumáticos. O grupo foi fundado em 1871 e somente em 1998 
começou a comercializar produtos no Brasil, onde conta com 180 revendedores. 



 153 

Continental investe US$270 milhões na BA 
 
Quarta maior fabricante de pneus do mundo, a Continental começará ainda este mês as obras 
de construção da sua unidade industrial na Bahia, a primeira do grupo alemão no país.  
Para marcar o início da instalação da fábrica, resultado de um investimento de US$270 
milhões, será lançada, a pedra fundamental do empreendimento, localizado no Pólo de 
Camaçari. Com capacidade de produção de 7,7 milhões de pneus por ano, a unidade baiana 
da Continental promete gerar em torno de 1,2 mil empregos diretos, e deve entrar em operação 
no início de 2006. 
 
A empresa vai produzir, na primeira etapa de operações, sete milhões de pneus para carros de 
passeio anualmente, e numa segunda fase, mais 700 mil pneus para caminhões. Com o início 
da produção, cerca de 700 trabalhadores já estarão atuando na empresa, mas a meta é que 
sejam contratados mais 500, quando a fábrica estiver em plena produção. 
 
A previsão é que 90% do volume seja destinado para exportações, com expectativa de 
faturamento anual da ordem de US$290 milhões. Os principais mercados são os Estados 
Unidos, México, Canadá e países da América do Sul.  
 
A Continental passa a ser a segunda fábrica de pneus da Bahia, além da Pirelli, instalada em 
Feira de Santana. A multinacional conta com 21 fábricas de pneus em todo o mundo, além de 
outras unidades industriais de sistemas de freios, componentes de chassis, correias, 
mangueiras, elastômeros e produtos eletrônicos para veículos. São 77 mil funcionários no total 
e faturamento anual da ordem de US$11,4 bilhões, sendo que cerca de 45% desta receita 
bruta vem da divisão de pneumáticos. O grupo foi fundado em 1871 e somente em 1998 
começou a comercializar produtos no Brasil, onde conta com 180 revendedores. 
(Fonte: Correio da Bahia, 4/10/04) 
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Cooxupé investe em armazéns para grãos (MG) 
 
A Cooxupé, uma das maiores cooperativas de café do Brasil, está investindo R$ 8 milhões na 
construção de quatro silos para armazenagem de cereais nas cidades de Alfenas, Sul de Minas 
Gerais e Rio Paranaíba, no Triângulo Mineiro.  
As duas unidades armazenadoras da cooperativa possuem capacidade estática 300 mil sacas 
de 60 quilos. Com os aportes, a cooperativa irá dobrar sua capacidade de armazenamento de 
grãos, passando para 1,2 mil sacas.  
Segundo a Cooxupé, que possui nove mil associados, as unidades armazenadora de grãos 
nos dois municípios foram projetadas para expansão. Em Alfenas, os silos foram construídos 
em uma área de 44 mil metros quadrados e foram necessários recursos da ordem de R$ 4,5 
milhões. Há espaço para aumentar a capacidade estática dos armazéns. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 27/7/04)  
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COPACOL amplia produção 
 
A COOPERATIVA AGRÍCOLA CONSOLATA (Copacol), com sede no município de Cafelândia 
(PR), vai investir R$ 40 milhões em um projeto de ampliação da sua capacidade de 
armazenagem e da produção de rações e frango. Os recursos são destinados à expansão da 
capacidade de armazenagem e secagem de grãos em seis unidades da cooperativa, e 
ampliação dos matrizeiros avícolas, da fábrica de rações e do frigorífico. O projeto resultará em 
416 novos empregos diretos.  
 
GAZETA MERCANTIL– 02/07/2004 
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Copebrás investe US$ 140 milhões 
 
Menos de dois anos após inaugurar oficialmente seu complexo mineroquímico de Catalão 
(GO), fruto de um investimento de US$ 140 milhões, a Copebrás acelera o estudo de 
viabilidade para ampliá-lo significativamente. Nelson Pereira dos Reis, presidente da Copebrás 
e da operação brasileira de sua controladora, a multinacional Anglo American, confirmou que a 
meta é elevar a capacidade anual de produção do complexo de 1,3 milhão para 2,2 milhões de 
toneladas de fosfato beneficiado, o que viabilizaria a expansão da oferta de fertilizantes 
acabados da unidade de 770 mil para 1,4 milhão de toneladas. O estudo de viabilidade deverá 
estar concluído no próximo mês de maio, e depois disso ele será submetido à aprovação do 
conselho da Anglo American. Mas Pereira dos Reis reitera que o projeto deverá absorver 
investimentos adicionais entre US$ 160 milhões e US$ 180 milhões. 
14/02/2005 - Copebrás vai ampliar complexo de Catalão Valor on-line 
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Coteminas investirá R$ 30 milhões 
Sexta-feira, 30/01/2004 
Ano IV– edição 119 
 
 
 
Têxtil 
COTEMINAS dobra produção em MG 
 
A COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS (COTEMINAS) vai duplicar a capacidade de 
produção de seu complexo industrial localizado em Montes Claros (MG), composto por quatro 
unidades. Para isso, a empresa investirá R$ 30 milhões na aquisição de maquinário, 
modernização dos procedimentos fabris e adequação das instalações até meados de 2005. 
Após concluir o investimento, a capacidade produtiva da COTEMINAS passará de cerca de 20 
mil toneladas de produtos têxteis por ano para 40 mil toneladas. A direção da COTEMINAS 
afirmou que mais da metade da produção total de Montes Claros será destinada ao mercado 
externo, principalmente os Estados Unidos, Canadá, Europa, Argentina e Chile. As vendas das 
unidades da COTEMINAS de Montes Claros, no ano passado, chegaram a R$ 360 milhões, 
representando 32% do faturamento de toda a companhia no período. Em todo o Brasil a 
COTEMINAS possui 12 fábricas, empregando 16 mil pessoas. As exportações subiram 15,2%, 
e atingiram R$ 156,9 milhões, ou 54,1% da receita líquida. 
 
GAZETA MERCANTIL 
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CPFL investe R$ 19 milhões no Luz para Todos 
 
A CPFL* (SP) investirá R$ 19 milhões no programa Luz para Todos, de universalização de 
energia. Com foco nas propriedades rurais, a companhia estima que cerca de 5,5 mil novos 
clientes em 45 cidades serão beneficiados com as obras. A previsão é que as obras sejam 
concluídas em julho de 2005. 
Segundo a distribuidora, o programa atenderá os consumidores que se enquadrem em 
prioridades, como municípios com baixo índice de atendimento em energia elétrica, municípios 
com baixo Índice de Desenvolvimento Humano e comunidades atingidas por barragens de 
usinas hidrelétricas. 
(Fonte: Canal Energia, 13/10/04) 
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CPFL Energia investe R$ 186 milhões para garantir qualidade 
 
A CPFL* Paulista e a Piratininga anunciaram planos para reforçar o atendimento aos 
consumidores de energia no período das chuvas. Conhecido como Plano Verão, o programa 
tem por objetivo evitar que fatores externos interfiram na rede elétrica das empresas, 
garantindo o fornecimento de energia aos consumidores.  
As distribuidoras investiram no decorrer deste ano na manutenção preventiva, melhorias na 
rede e aquisição de equipamentos. Além disso, as companhias realizaram treinamento de 
pessoal capacitado para atender situações de emergência. As ações permitiram investimentos 
da ordem de R$ 186 milhões, sendo R$ 103 milhões para CPFL Paulista e R$ 83 milhões para 
a Piratininga. 
Na área de atuação da Paulista, foram inspecionados 19,4 mil quilômetros de redes de 
distribuição e linhas de transmissão, enquanto a Piratininga cobriu 5,6 mil quilômetros. Cada 
empresa gastou ainda 526 mil horas de treinamento para os profissionais. 
(Fonte: Canal Energia, 20/12/04) 
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Cromitec inaugura fábrica (BA) 
 
A Cromitec inaugurou sua fábrica na Bahia, como parte de estratégia para ganhar terreno nas 
regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A unidade, que está em operação desde meados de 
outubro e fica em uma área de 35 mil metros quadrados, exigiu da companhia investimentos de 
R$ 7 milhões. 
Na nova fábrica, a Cromitec, especializada no segmento de plástico reforçado, vai concentrar 
boa parte da produção de resina de poliéster insaturado - material utilizado na fabricação de 
artigos como piscinas, caixas d´água, telhas e mármores sintéticos. A unidade começou a 
operar com produção estimada de seis mil toneladas por ano, mas o número deve passar a 14 
mil toneladas já a partir de janeiro. O consumo de resina de poliéster, no país, é de 
aproximadamente 90 mil toneladas ao ano, movimentando cerca de R$ 550 milhões. 
A empresa foi atraída à Bahia não apenas pela proximidade dos novos mercados que deseja 
explorar. Por meio do Programa Desenvolve, criado pelo governo do Estado para oferecer 
incentivos fiscais, a Cromitec terá uma carga até 70% menor em tributos estaduais. A 
companhia deve fechar 2004 com um faturamento bruto de R$ 70 milhões. Para o ano que 
vem, a projeção é que a nova unidade acrescente a esse montante entre R$ 35 milhões e R$ 
40 milhões, levando a receita bruta a um volume superior a R$ 100 milhões. 
A fábrica pioneira da Cromitec, localizada em Piracicaba (SP), tem hoje capacidade instalada 
de 18 mil toneladas anuais. Boa parte da produção de resina de poliéster será deslocada para 
a unidade baiana, enquanto a matriz ficará mais concentrada na produção de "especialidades 
químicas". A empresa poderá, assim, estender sua linha de atuação também a produtos mais 
elaborados, como os utilizados em segmentos como os de adesivos e tintas automotivas. 
Em vez de começar uma nova fábrica do zero, a Cromitec preferiu comprar uma planta já 
existente no município de Simões Filho. Foram pouco mais de quatro meses de trabalho para 
reformar a unidade. A empresa não tem, por enquanto, planos de investir em uma terceira 
unidade, mas reservou espaço em seus dois terrenos caso precise aumentar a produção e, 
com isso, ampliar seu parque. 
(Fonte: Valor Econômico, 8/11/04) 
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CSN investirá US$ 850 milhões em mina Casa de Pedra 
 
Data: 29/01/2004 
Fonte: Correio Braziliense 
Local: Brasília - DF 
Link: http://www.correioweb.com.br/ 
Interesses mesquinhos que quase fizeram aprovar o projeto que dá isenção de impostos aos 
negócios em toda Amazônia Ocidental e o Amapá colide na Câmara, que recusa aprovar este 
novo Paraguai 
O estranho projeto do senador José Sarney, que estende a toda a Amazônia Ocidental e mais 
o Amapá o regime de isenção fiscal da Zona Franca de Manaus, desmente os esforços de 
parlamentares para fazer das duas casas do Congresso um recinto de decisões transparentes 
e eles próprios alvo da estima e da confiança dos eleitores.  O projeto de lei é lesivo aos 
interesses nacionais.  Recebeu pareceres contrários da Secretaria da Receita Federal, já que a 
isenção pretendida fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, e dos Ministérios do 
Desenvolvimento e das Relações Exteriores, que alertam para a afronta de acordos 
internacionais do país no âmbito do comércio exterior e do Mercosul.  Não foi suficiente. 
Governo ignora a boa nova - Passou praticamente em branco o comunicado da Cia.  
Siderúrgica Nacional de que seu conselho de administração decidiu investir US$ 850 milhões 
na ampliação da mina Casa de Pedra, em Congonhas, Minas Gerais, e no porto de Sepetiba, 
no Rio, além da construção de uma usina de pelota de ferro.  Os investimentos vão estar 
concluídos em trinta meses e deverão adicionar ao faturamento da CSN uma receita de US$ 
700 milhões a US$ 800 milhões.  As obras vão gerar quase 7.000 empregos diretos. 
Deve ser o maior investimento privado feito no país desde o fim do ciclo de privatizações e, 
com certeza, é o maior realizado no governo Lula.  Para um governo que vive a cobrar iniciativa 
do empresariado e clama por investimentos mundo afora, como o presidente Lula fará agora 
em Genebra, ao participar de seminário com cerca de 200 empresários europeus, estranha o 
tratamento burocrático que deu ao novo empreendimento.  Maior prova de confiança na 
economia não poderia existir, mas, vai ver, os comunicólogos oficiais preferem ouvir a retórica 
dos discursos triunfalistas a notícias concretas, sem firulas. 
 
Antônio Machado  
cidadebiz@correioweb.com.br 
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CSN - Porto de Sepetiba investimento de US$ 782 milhões 
 
Mina poderá alcançar 40 milhões t/ano em 2006  
Expandir a capacidade produtiva de sua mina Casa de Pedra, otimizar o terminal de carvão do 
Porto de Sepetiba (Tecar) e construir uma nova planta de pelotização são os principais pontos 
do programa de investimentos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), idealizado para ser 
implantado em duas etapas: a primeira, com conclusão estimada para o segundo semestre de 
2005, tem o objetivo de aumentar a capacidade produtiva da mina para 21 milhões t/ano e que 
o porto atinja a capacidade de exportar 8 milhões t/ano; a segunda, que deverá estar finalizada 
até o segundo semestre de 2006, possibilitará a mina chegar à capacidade produtiva de 40 
milhões t/anuais e o Porto de Sepetiba exportar 30 milhões t/anuais.  
O valor a ser investido no programa de expansão de Casa de Pedra chega a US$ 309 milhões, 
dos quais US$ 106 milhões na própria mina e US$ 203 milhões na planta. Na otimização do 
terminal portuário carbonífero, o investimento é de US$ 79 milhões na primeira fase e outros 
US$ 54 milhões na segunda. Já na planta de pelotização, a aplicação dos recursos tem duas 
opções: caso a unidade seja construída em Minas Gerais, junto à mina Casa de Pedra, serão 
necessários US$ 332 milhões; caso seja erguida no Rio de Janeiro, nas proximidades do Porto 
de Sepetiba, os recursos chegarão a US$ 341 milhões. Assim, no total, o investimento será de 
US$ 774 milhões com a planta localizada no Rio de Janeiro, ou US$ 782 milhões, se for em 
Minas Gerais.  
Situada em Congonhas (MG), a mina Casa de Pedra possui atualmente reservas estimadas em 
mais de 1,6 bilhão t de minério de ferro e produz 14 milhões t anualmente. Trata-se de um dos 
tipos de minério de ferro com maior teor de pureza em todo o mundo. A idéia da companhia é 
potencializar a vida útil da mina, para assegurar matéria-prima de elevada qualidade para a 
produção de aço e ainda ampliar a oferta para os mercados nacional e transoceânico de 
minério de ferro. Casa de Pedra, que recentemente foi apresentada a investidores nacionais e 
estrangeiros, será dessa maneira transformada de mina, até então essencialmente “cativa”, isto 
é, abastecedora da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda (RJ), da CSN, em uma 
fornecedora para outras empresas e mercados, inclusive no exterior. Ela produz granulados, 
sinter feed e pellet feed , sendo o teor de ferro considerado elevado e com ótimas propriedades 
físicas.  
O terminal de carvão do Porto de Sepetiba, que recebe todo o carvão utilizado pela CSN, está 
situado na parte sul da Ilha da Madeira, em Itaguaí (RJ). O carvão importado transforma-se em 
coque nas baterias da coqueria da Usina Presidente Vargas. Os dois altos-fornos em operação 
nessa unidade produzem um total de 13,5 mil t de ferro-gusa diariamente. Sua capacidade de 
produção é de 5,8 milhões t/anuais de aço bruto.  
Com a implantação total do programa de expansão, a CSN se transformará na segunda maior 
mineradora mundial a produzir em um único sistema. O primeiro lugar compete à Companhia 
Vale do Rio Doce (CVRD). Para Benjamin Steinbruch, presidente da CSN, “a expansão de 
Casa de Pedra viabilizará ganhos aos acionistas”. Ele informa que o potencial de negócios da 
mineradora equivale a US$ 1,5 bilhão e que as exportações garantirão receitas de US$ 600 
milhões a partir de 2006, quando forem exportadas 30 milhões t, o que representará cerca de 
35% do faturamento da companhia.  
Por sua vez, o aumento de produção da mineradora poderá exigir a expansão da capacidade 
produtiva de aço da usina de Volta Redonda. Segundo o executivo, essa decisão já está 
tomada, mas ainda não pode ser divulgada. Especula-se que uma das alternativas será a 
instalação de mais um alto-forno no local, com capacidade para produzir 2,5 milhões t/ano. 
Outra idéia é a construção de uma nova unidade industrial localizada em Itaguaí, com 
capacidade de 5 milhões t/ano. A decisão deverá ser anunciada ainda no primeiro semestre de 
2004. 
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CSN Prevê investimento de US$ 43 milhões 
 
 
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) vai investir US$ 520 milhões em 2005, informou o 
diretor de investimentos e relações com investidores da empresa, Lauro Rezende. Em 2004 o 
aporte somou R$ 891 milhões (cerca de US$ 300 milhões), na conclusão dos investimentos na 
CSN Paraná e no aumento para 100% da participação no capital da GalvaSud.  
 
Os principais projetos são para ampliar a capacidade de produção de minério de ferro da Casa 
de Pedra, localizada em Congonhas (MG); aumentar a capacidade de exportação de minério 
de ferro no Porto de Sepetiba (RJ), a partir do final deste ano; e no início da construção de uma 
unidade industrial pelotizadora de minério de ferro, com capacidade para 6 milhões de 
toneladas anuais.  
 
Parte das pelotas será usada pela CSN em Volta Redonda (RJ) e outra parte será exportada. A 
unidade fluminense consome atualmente cerca de 1,5 milhão de toneladas por ano. 'A CSN 
quer ter um braço efetivo de mineração, com um cardápio completo para ser um fornecedor de 
primeira linha', disse Rezende. Quando o projeto estiver concluído, no final de 2006, a CSN 
terá uma capacidade para 40 milhões de toneladas anuais na Casa de Pedra.  
 
Cerca de 9 milhões serão consumidos pela siderúrgica e os 31 milhões de toneladas serão 
vendidos no Brasil e no exterior. O aporte na Casa de Pedra (entre 2004 e 2006) deverá somar 
US$ 300 milhões. A mina deverá produzir 15 milhões de toneladas de minério de ferro em 
2005, sendo 8,5 milhões de toneladas de consumo da CSN e o resto vendido para outras 
empresas, entra as quais a Belgo-Mineira, Açominas e Cosipa.  
 
Em 2004 as vendas de minério de ferro renderam R$ 200 milhões para a CSN. Neste ano, a 
companhia deverá reajustar seus preços em um patamar semelhante aos adotados pelos 
'players' do mercado. A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) reajustou recentemente seus 
preços em 71,5%.  
 
A CSN também vai investir neste ano cerca de US$ 20 milhões - do total de US$ 43 milhões 
previstos - para o início da construção de uma fábrica de cimento, em local ainda não definido. 
'Estamos estudando três opções', disse Rezende. A CSN planeja ainda a construção de uma 
nova usina, em Itaguaí (RJ), com investimento de US$ 2,5 bilhões e capacidade para 5 milhões 
de toneladas anuais de placas de aço. A empresa também planeja ampliar a produção em 
Volta Redonda, com aporte de cerca de US$ 900 milhões.  
 
(Gustavo Viana - Gazeta Mercantil)  
 
------------------------- 
(Gazeta Mercantil, 02/03/2005)  
 
Fonte: INFOMET 
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CST - Investimento é de mais de US$ 1 bi 
30/11/04 - [Indústria & Tecnologia]  
 
A Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) deu mais um passo no seu processo de 
expansão. Foi concluída a concretagem da base principal do alto-forno 3. O trabalho teve início 
no dia 26 de agosto e foi o primeiro passo na realização das obras de expansão da 
Companhia. Finalizada essa etapa, abre-se caminho para o início da montagem 
eletromecânica da unidade, destacando a carcaça e as estruturas metálicas da torre. A 
execução do projeto está de acordo com o cronograma planejado.  
 
Esse novo investimento, totalizando recursos da ordem de US$ 1 bilhão, dá seqüência à 
estratégia de crescimento contínuo mantida pela Companhia, colaboradores e acionistas, tendo 
como objetivo central reforçar a posição de fornecedor mundial de placas de aço e, ainda, 
ampliar a atuação no mercado de laminados, distanciando-se na liderança como o fornecedor 
preferencial de semi-acabados de qualidade para a indústria siderúrgica mundial.  
 
Outras frentes de trabalho continuam em andamento normal como a casa de estocagem, 
regeneradores e sala elétrica central. A construção está sendo realizada pela empresa 
Andrade Gutierrez, subcontratada do consórcio VAI / Ferrostaal / Paul Wurth para execução 
das obras civis da unidade.  
 
O novo alto-forno, projetado para produzir 2,8 milhões de toneladas de ferro gusa por ano, faz 
parte do projeto de expansão da CST que elevará a capacidade atual de produção da empresa 
de 5 milhões para 7,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano, já a partir do segundo 
semestre de 2006.  
 
Além do terceiro alto-forno, destacam-se os seguintes investimentos diretos da CST: novo PCI 
(sistema de injeção de finos de carvão); terceiro convertedor na aciaria; terceira máquina de 
lingotamento contínuo; segunda unidade de desgaseificação a vácuo do aço; sistemas diversos 
nas áreas de utilidades e apoio.  
 
Outros investimentos de empresas especializadas estão sendo realizados na implantação de 
unidades fabris complementares ao projeto, como é o caso da nova coqueria, com capacidade 
de 1,5 milhão de toneladas de coque por ano, fábricas de oxigênio, granulador de escória e 
calcinação. 
(Fonte: Portos e Navios, 26/11/04) 
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CST dá mais um passo rumo à expansão  
 
A Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) deu mais um passo no seu processo de 
expansão. Foi concluída a concretagem da base principal do alto-forno 3. O trabalho teve início 
no dia 26 de agosto e foi o primeiro passo na realização das obras de expansão da 
Companhia. Finalizada essa etapa, abre-se caminho para o início da montagem 
eletromecânica da unidade, destacando a carcaça e as estruturas metálicas da torre. A 
execução do projeto está de acordo com o cronograma planejado.  
 
Esse novo investimento, totalizando recursos da ordem de US$ 1 bilhão, dá seqüência à 
estratégia de crescimento contínuo mantida pela Companhia, colaboradores e acionistas, tendo 
como objetivo central reforçar a posição de fornecedor mundial de placas de aço e, ainda, 
ampliar a atuação no mercado de laminados, distanciando-se na liderança como o fornecedor 
preferencial de semi-acabados de qualidade para a indústria siderúrgica mundial.  
 
Outras frentes de trabalho continuam em andamento normal como a casa de estocagem, 
regeneradores e sala elétrica central. A construção está sendo realizada pela empresa 
Andrade Gutierrez, subcontratada do consórcio VAI / Ferrostaal / Paul Wurth para execução 
das obras civis da unidade.  
 
O novo alto-forno, projetado para produzir 2,8 milhões de toneladas de ferro gusa por ano, faz 
parte do projeto de expansão da CST que elevará a capacidade atual de produção da empresa 
de 5 milhões para 7,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano, já a partir do segundo 
semestre de 2006.  
 
Além do terceiro alto-forno, destacam-se os seguintes investimentos diretos da CST: novo PCI 
(sistema de injeção de finos de carvão); terceiro convertedor na aciaria; terceira máquina de 
lingotamento contínuo; segunda unidade de desgaseificação a vácuo do aço; sistemas diversos 
nas áreas de utilidades e apoio.  
 
Outros investimentos de empresas especializadas estão sendo realizados na implantação de 
unidades fabris complementares ao projeto, como é o caso da nova coqueria, com capacidade 
de 1,5 milhão de toneladas de coque por ano, fábricas de oxigênio, granulador de escória e 
calcinação. 
(Fonte: Portos e Navios, 26/11/04) 
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CST fecha contrato de R$ 90 milhões  
 
A Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) assinou acordo de 20 anos com o grupo belga 
Lhoist, que será responsável pela construção e operação de uma nova unidade de calcinação, 
um investimento da ordem de R$ 90 milhões. A siderúrgica pagará mensalmente R$ 2 milhões 
à Lhoist, que produzirá 25.750 toneladas de cal por mês, totalizando 309 mil toneladas por ano.  
Este é mais um importante passo da CST no seu processo de expansão e consolidação como 
líder mundial de semi-acabados. O cal é utilizado no processo de remoção do enxofre do ferro-
gusa e como fundente durante o processo de transformação de ferro-gusa em aço nos 
convertedores na aciaria. O inicio da operação da unidade de calcinação 2 está previsto para o 
final de 2006. A unidade será instalada na fábrica da CST, localizada entre os municípios de 
Vitória e Serra, no Espírito Santo.  
Maior produtora de placas de aço do mundo, a CST está investindo cerca de US$ 1 bilhão para 
ampliar a sua capacidade de produção dos atuais 5 milhões para 7,5 milhões de toneladas de 
placas e bobinas de aço, a partir do segundo semestre de 2006.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 1/12/04) 
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CTBC NetSuper incluem investimento de R$ 32 milhões 
 
O objetivo da operadora é atender novas localidades fora da região inicial de sua atuação no 
País, além de atingir mercados como o corporativo e, principalmente, o meio rural. A sede da 
operadora está localizada no Brasil Central, região onde há um alto volume de transações do 
mercado de agribussiness. Hoje, dos clientes rurais da CTBC, 60% já demandam, por exemplo, 
soluções em banda larga.  
 
As negociações entre as empresas começaram no final de 2002, quando foram feitas as 
primeiras visitas de avaliação de viabilidade técnica e comercial do projeto. Em janeiro do ano 
passado, iniciaram-se os testes da solução via satélite utilizando o sistema da Telespazio 
Brasil. Paralelamente, foram desenhados os modelos de negócio.  
 
Encerrados os testes, que incluíram desde a configuração dos equipamentos integrantes da 
rede, como gateways de voz e servidores de mídia, até diversas soluções IP como o 
complemento da rede Frame Relay, VoIP e Transferência de Conteúdo, a CTBC passa a incluir 
a solução banda larga via satélite da Telespazio Brasil em seu portifólio padrão para os clientes 
finais. Os serviços acima mencionados já estão disponíveis em todo o País.  
 
O acordo incluiu também treinamento especial, ministrado pela equipe da Telespazio para o 
corpo técnico-comercial da CTBC, com objetivo de capacitá-los para a venda do serviço 
satelital, cujas características e modelo de negócios diferem em muito do serviço terrestre.  
 
Segundo Marzio Laurenti, presidente da Telespazio Brasil, o acordo com a CTBC abre uma 
porta importante para a empresa junto às operadoras. “A CTBC é um parceiro estratégico 
dentro dos planos de expansão dos nossos serviços, pois sempre serviu de referência para o 
mercado”, diz.  
 
Para Eduardo Rabboni, coordenador da área de desenvolvimento de produtos da CTBC, a 
modalidade de serviço via satélite também se insere perfeitamente nos planos da operadora, 
por exemplo, de expandir ao máximo a base de usuários de sistema banda larga. A expectativa 
é dobrar a base de clientes e o número de cidades onde disponibiliza hoje o seu NetSuper, 
serviço de Internet rápida oferecido nas modalidades Light, Premium, Top e Multi, com 
velocidades variando de 128 kbps a 2 Mbps.  
 
Até o final deste ano, espera-se atingir a marca de 30 mil clientes. Para a expansão dos 
acessos banda larga os planos da CTBC incluem investimento de R$ 32 milhões, nos próximos 
cinco anos. “Além disso, ampliaremos também nossa presença no mercado corporativo, que 
hoje já conta com soluções de Data Center de voz, (DDR e 0800) e de dados”, comenta o 
executivo. Segundo ele, com essa parceria a CTBC expande sua atuação para todo o Brasil.  
 
Telespazio Brasil  
 
Fundada em novembro de 1997, a Telespazio Brasil representa no País a italiana Telespazio 
S.p.A, líder mundial em serviços satelitais e uma das empresas do grupo italiano Finmeccanica 
(www.finmeccanica.it), fornecedor de soluções de alta tecnologia um dos maiores do mundo 
em setores que opera como: Aeroespacial, Defesa, Energia, Transportes e Tecnologia da 
Informação.  
 
Com sede no Rio de Janeiro, onde funciona o Centro de Serviços, e escritórios em São Paulo, 
Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Goiânia e Cuiabá, a Telespazio Brasil oferece soluções de 
ponta em telecomunicações via satélite e serviços multimídia, particularmente, serviços IP em 
banda larga e redes de voz e dados para o mercado corporativo, sendo uma das principais 
empresas no mercado de comunicação via satélite.  
 
Algar e a CTBC  
 
O grupo brasileiro Algar, cuja sede é em Uberlândia (MG), atua nos segmentos de 
telecomunicações, agroalimentar, serviços e entretenimento. Em 2003, suas empresas 
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apresentaram juntas uma receita líquida de R$ 1,5 bilhão. Hoje, o grupo possui um quadro de 
10,5 mil funcionários e está presente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro.  
 
A CTBC, empresa de telecomunicações da Algar, completa, neste ano de 2004, seu 
cinqüentenário e destaca-se no setor por ser a única empresa privada de telecomunicações do 
País a atingir este marco. Com a autorização, recém conquistada junto à Anatel, para atuar em 
novas áreas, a CTBC tem a meta de dobrar de tamanho nos próximos cinco anos. Multiplica-se 
também a base potencial de clientes no País, pois, com a expansão dos negócios, sua área de 
abrangência passará de cerca de 87 municípios, para todo o País, estendendo-se a 947 
municípios e a uma população de cerca de 62,5 milhões de habitantes.  
Fonte: Clube do Fazendeiro 12.08.2004 
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Cummins – investimento de R$ 25 milhões 
 
FATURAMENTO DA CUMMINS CHEGA A R$ 1 BILHÃO EM 2003 
A Cummins Latin America alcançou, no ano passado, um faturamento bruto de R$ 1,004 
bilhão. A cifra, inédita na história da companhia, representa crescimento de 28% em relação 
aos R$ 780 milhões faturados em 2002. O desempenho é resultado da expressiva expansão 
na demanda nos setores automotivo, agrícola e também nas exportações. A informação foi 
prestada pelo presidente da empresa, Ricardo Chuahy. A performance de vendas da 
companhia foi acompanhada pela área industrial com a produção de 42 mil motores, volume 
34% superior ao total fabricado no ano anterior. Para este ano, a previsão da Cummins é atingir 
a marca de 49 mil motores, chegando bem perto da capacidade plena da fábrica de Guarulhos, 
de 55 mil unidades/ano. Está prevista a ampliação da capacidade instalada para 60 mil 
unidades/ano. Serão investidos também R$ 25 milhões, principalmente no desenvolvimento de 
novos produtos e na área de manufatura.  
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Cutrale aplica R$ 15 mi em engarrafadora da Coca-Cola  
 
A Cutrale, maior exportadora de suco de laranja do Brasil e do mundo, investiu recentemente 
R$ 15 milhões para ficar com uma participação de 2,15% no capital da Spal de Jundiaí (SP), 
controlada pela Coca-Cola Femsa, maior engarrafadora da gigante americana Coca-Cola no 
mundo. 
O interesse na aquisição dessa participação nasceu por ser a Spal de Jundiaí seu maior cliente 
no mercado brasileiro. A Cutrale vende à Spal cerca de 4 mil toneladas de suco de laranja por 
ano, volume que representa mais da metade das vendas da empresa no mercado interno. 
A parceria entre Cutrale e Coca-Cola é antiga, e o suco dos brasileiros abastece a famosa 
marca global de suco da empresa americana, a Minute Maid. A The Minute Maid Company é 
uma divisão da multinacional. 
De acordo com comunicado da Coca-Cola Femsa divulgado no México, sua relação com a 
Cutrale de fato ficou mais estreita. 
Diz o comunicado, traduzido do espanhol: Em junho de 2004 um grupo de investidores 
brasileiros, entre eles o Sr. José Luís Cutrale, recentemente nomeado membro de nosso 
conselho de administração, fizeram uma contribuição ao capital de nossas operações 
brasileiras na forma de intercâmbio de 16,9% do valor do capital destas operações. O Sr. 
Cutrale é um empresário brasileiro com ampla experiência na indústria de produtos de 
consumo no Brasil e um produtor a nível internacional de sucos de fruta com clientes ao redor 
do mundo, incluindo a The Minute Maid company, uma divisão da The Coca-Cola Company. 
A Cutrale é a principal exportadora brasileira de suco. Depois da compra de instalações da 
Cargill no país, passou a dominar, junto com a Citrosuco, 70% dos embarques. 
(Fonte: Valor Econômico, 30/7/04) 
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CVC, um investimento de R$50 milhões 
A capital sergipana está em ebulição. A proximidade das festa juninas, a nova revitalização da 
orla de Atalaia e a notícia da implantação de um hotel-resort da CVC, um investimento de R$50 
milhões, vem agitando os sergipanos. Considerada um dos cartões-postais de Aracaju, a orla 
de Atalaia vem passando por outra ampliação e revitalização. De acordo com o engenheiro 
Sérgio Fonte, as mudanças vão abranger os 25km de orla e serão realizadas em quatro 
etapas. 
A primeira e a segunda etapas devem ser concluídas até junho. As duas última etapas serão 
concluídas em setembro, prometeu Fonte. A nova ampliação e revitalização da orla de Atalaia 
está orçada em R$18 milhões e prevê construção de praça de eventos, centros de artesanato e 
comida típica, delegacia de turismo, ciclovia, rampas para esquetistas, para prática de rapel e 
até kartódromo. 
O hotel-resort da CVC será construído no final da Orla de Atalaia, na Ponta do Mosqueiro. O 
diretor geral, Guilherme Paulus, em entrevista para o Viajar, informou que o empreendimento 
terá formato de um caranguejo e será semelhante aos bangalôs taitianos. Serão construídos 50 
bangalôs, sendo 20 dentro d''água, e 30, entre os coqueirais, além de 270 apartamentos. O 
início das obras está previsto para 1º de junho. 
Fonte: Correio da Bahia – 14/abril/2004 
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CVRD e Chalco investem US$ 1,5 bi 
 

 
24 de Maio de 2004 - A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) está se unindo à Aluminum Corp 
of China (Chalco) num projeto para implantar uma fábrica de alumina em Barcarena, no Pará, 
próxima à Alunorte, e que poderá "ressuscitar" a abertura de uma nova mina de bauxita, 
paralisada devido à importação do produto da Guiana. Roger Agnelli, presidente da Vale, 
afirma que, caso o projeto realmente saia do papel, os investimentos na planta e na mina, 
serão superiores a US$ 1 bilhão e colocariam a empresa próxima das três maiores produtoras 
mundiais de alumina. Hoje, está entre as cinco maiores. 
O projeto "nos permite sonhar grande em termos de produção de alumínio", diz Agnelli. "Para 
isso ficaria faltando apenas o acesso à energia a um custo competitivo." A bauxita é usada na 
fabricação da alumina, componente do alumínio. "A idéia é acelerar o processo para que a 
fábrica comece a operar no início de 2007. " A usina começará com produção de 1,8 milhão de 
toneladas de alumina ao ano ? a nacional é de 8 milhões de toneladas anuais. Uma empresa 
deverá ser criada, a Alumínio Brasil China (ABC), com a Vale tendo 51% dela. A Chacol se 
comprometerá a comprar ao menos 50% da produção. 
Xie Qihua, a presidente da Baosteel, maior cliente da CVRD na China assina hoje acordo 
confirmando a intenção de montar uma usina siderúrgica no Maranhão, com capacidade de 
produção de 4,1 milhões de toneladas de placas ao ano. O investimento ficaria entre US$ 1,5 
bilhão e US$ 2 bilhões. Neste projeto, a Baosteel é a empresa majoritária, a Vale, minoritária; e 
também pode entrar a Arcelor. na sociedade. 
Agnelli afirmou que a Vale "está avançando rapido em estudos de projetos" na área de níquel. 
O primeiro será perto de Carajás e sua produção pode chegar a 45 mil toneladas ao ano e vai 
exigir investimentos de perto de US$ 1 bilhão. A reserva é da Vale e a intenção da empresa é 
investir sozinha. 
©Investnews 
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Danisco vai construir segunda fábrica no país em SP 
 
A Danisco, uma das líderes mundiais em ingredientes para alimentos, irá investir R$ 150 
milhões na construção de uma nova fábrica no Brasil. A unidade será destinada à produção de 
pectina - estabilizante derivado de frutas cítricas, usado em iogurtes, bebidas lácteas, confeitos 
e geléias. 
A empresa não definiu ainda a cidade onde a unidade será construída, mas já está certo que 
ela estará na região produtora de cítricos do Estado de São Paulo (centro e norte), já que a 
casca de laranja é a principal matéria-prima usada na produção de pectina. A idéia é iniciar a 
construção em 2005 para operar a partir de 2007. A previsão é criar 110 postos de trabalho. 
O grupo dinamarquês já possui duas fábricas produtoras de pectina: uma no México e outra na 
República Tcheca, mas ambas, segundo a companhia, já estão próximas ao limite da 
capacidade instalada. Depois de um estudo mundial conduzido pela empresa, considerando a 
possibilidade de implantação da nova planta no Brasil, na China ou a expansão das fábricas já 
existentes, a Danisco escolheu o Brasil pela proximidade das matérias-primas, custo 
relativamente baixo com energia e mão-de-obra. Entre 70% e 80% da produção será exportada 
diz a empresa. 
O objetivo da construção da fábrica, é aumentar a capacidade mundial de produção de pectina 
da companhia em cerca de 35%. A Danisco está no Brasil desde 1975. Tem uma fábrica em 
Pirapozinho (SP) e a sede administrativa em Cotia. 
(Fonte: Valor Econômico, 28/10/04) 
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DARUMA fortalece área de automação 
 
O reforço de sua área de automação comercial é uma das estratégias da DARUMA 
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA para atingir, em 2005, faturamento de R$ 100 
milhões, um crescimento de 53% em relação à receita prevista para este ano, com as vendas 
de equipamentos de automação e de telefonia pública e também com prestação de serviços 
técnicos. A empresa promove testes de seu novo modelo de emissor de cupons fiscais (ECF), 
que exigiu investimentos de US$ 500 mil para ser desenvolvido. A meta de DARUMA é 
comercializar 6 mil unidades do novo ECF. A empresa disse deter cerca de 20% do mercado 
nacional de impressoras de cupons fiscais e pretende elevar essa participação para 30%. A 
DARUMA tem unidade fabril em Taubaté (SP), com capacidade para produção de cerca de 5 
mil aparelhos por mês. Faz parte do grupo italiano de tecnologia URMET. 
 
GAZETA MERCANTIL – 26/11/2004 
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Dedini inaugura nova unidade que empregará 480    
 
Fonte: O Estado de São Paulo - 16/01/04  
 
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, inaugura hoje às 15h35, em Piracicaba 
(SP), a maior unidade de fundição de peças sob encomenda do Brasil. A planta da Dedini S/A 
Indústria de Base custou R$ 80 milhões e está instalada em uma área industrial de 19,5 mil 
metros quadrados. A nova unidade empregará 480 funcionários. Segundo o vice-presidente de 
Operações do Grupo, José Luiz Olivério, a nova unidade de fundição tem capacidade para 
produzir 22 mil toneladas por ano e irá fundir ferro, aço, ligas especiais, bronze e latão.  
 
"As peças são destinadas, além do mercado sucroalcooleiro, à indústria de grande porte, como 
hidrelétricas, siderurgia, mineração e ainda para exportação", disse Olivério. O grupo Dedini 
faturou R$ 385 milhões, em 2003, e emprega 3 mil trabalhadores nas unidade de Piracicaba, 
Sertãozinho (SP), Recife (PE) e Maceió (AL). É o maior fornecedor mundial para o setor 
sucroalcooleiro.  
 
A inauguração deveria ocorrer às 13 horas, mas foi alterada em virtude da presença do 
presidente Lula, que estará em Piracicaba para inaugurar o Pólo de Biocombustíveis Brasil e 
participa da cerimônia de entrega do prêmio Luiz de Queiroz, concedido pela Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues.  
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DEGUSSA amplia produção em Paulínia 
 
A DEGUSSA planeja ampliar sua produção de negro de fumo no País entre 30 mil e 50 mil 
toneladas anuais. Atualmente, a capacidade produtiva desse insumo produzido em Paulínia 
(SP), é de 55 mil toneladas anuais. Pelos cálculos do Presidente da DEGUSSA, Weber Porto, 
as obras devem exigir entre US$ 20 milhões a US$ 25 milhões de investimentos. A previsão é 
de que a expansão seja concluída até o segundo semestre de 2003. O mercado interno deverá 
absorver a maior parte da produção da nova linha. O negro de fumo é um pigmento utilizado 
principalmente na indústria de pneus e na produção de artigos técnicos de borracha. A 
DEGUSSA prevê fechar o ano com faturamento de € 215 milhões, com suas operações no 
Brasil, um crescimento de 10% em relação ao resultado do ano passado. Entre 2001 e 2004, 
os investimentos no País devem alcançar US$ 140 milhões. 
 
GAZETA MERCANTIL– 15/10/2004 
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Degussa vai ampliar produção em Paulínia (SP) 
 
A Degussa planeja ampliar sua produção de negro de fumo no País entre 30 mil e 50 mil 
toneladas anuais. Atualmente, a capacidade produtiva desse insumo, produzido em Paulínia 
(SP) é de 55 mil toneladas anuais.  
As obras devem exigir entre US$ 20 milhões a US$ 25 milhões de investimentos. O mercado 
interno deverá absorver a maior parte da produção da nova linha. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 13/10/04) 
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DEMOCRATA vai construir sua quarta fábrica 
 
A DEMOCRATA irá investir até 2005 cerca de R$ 4 milhões na construção de uma nova fábrica 
de calçados. A quarta unidade aumentará sua capacidade de produção em 35%, para 10 mil 
pares por dia. O local ainda não está definido, mas a empresa está em negociações com o 
governo baiano. A decisão de incrementar a produção partiu da arrancada das vendas 
externas. Segundo Urias Francisco Cintra, Presidente e fundador da empresa, o número de 
pares exportados cresceu 61% no primeiro semestre, cerca de 30% da produção. O montante 
ultrapassou o crescimento médio das exportações do setor calçadista brasileiro, de 15% no 
primeiro semestre na comparação com igual período de 2003. Estamos crescendo desde 2003, 
então decidimos investir no aumento de capacidade", explica ele. A receita da companhia deve 
ficar em R$ 120 milhões. 
 
VALOR ECONÔMICO– 09/07/2004 
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DHL Express investirá US$ 20 milhões em 2005 
 
A DHL Express, uma das empresas líderes no setor de entregas expressas internacionais, 
informou que o setor representou 45% dos negócios da empresa, que também apresentou um 
incremento expressivo no market share, através do conceito one stop shop, onde 
desenvolvemos soluções customizadas para os clientes.  
 
Para 2005, a companhia pretende ser ainda mais reconhecida como prestadora de serviços 
nas operações de exportação e importação expressa, o que substituirá a imagem de ser 
apenas uma empresa focada no transporte de documentos e amostras.  
 
Com o crescimento do mercado, o próximo ano também será expressivo para os negócios da 
empresa, que pretende lançar novos serviços, entre eles, o transporte rodoviário de carga com 
característica expressa e no segmento internacional, serviço de carga expressa, com toda a 
cobertura door to door. 
 
Oferecer serviços diferenciados e atender às expectativas dos clientes, deverá promover, 
investimentos aproximadamente, US$ 10 milhões em tecnologia da informação e outros US$ 
10 milhões serão direcionados para infra-estrutura. 
(Fonte: NetMarinha, 2/12/04)  
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DIAMED amplia negócios com nova fábrica no país 
 
A DIAMED, fabricante suíça de produtos da área médica, vai inaugurar na semana que vem 
sua segunda fábrica no Brasil. A nova planta, que consumiu US$ 20 milhões nos últimos dois 
anos, vai operar em Simões Filho (BA). Com a inauguração, o Brasil amplia seu peso 
estratégico nos negócios da DIAMED, já que é o único país a contar com duas fábricas da 
companhia, as outras três plantas estão localizadas na Suíça, França e Estados Unidos. Cerca 
de 90% da produção da unidade baiana, que vai fabricar sistemas de bolsas para coleta e 
transfusão de sangue, será destinada para exportação. No primeiro ano, haverá 130 
empregados, responsáveis por negócios que devem movimentar US$ 10 milhões. Em cinco 
anos, a meta é elevar o faturamento da nova planta a US$ 50 milhões e empregar 500 
pessoas. Nesse período, a DIAMED quer passar a responder por 7% a 8% desse mercado, 
tornando-se uma das três maiores do setor, hoje liderado pela americana BAXTER e a 
francesa TERUMO. A DIAMED é especializada na fabricação de kits para exames de 
laboratório e fatura US$ 150 milhões ao ano. 
 
VALOR ECONÔMICO – 03/12/2004 
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Diamed amplia negócios com nova fábrica no país 
 
A Diamed, fabricante suíça de produtos da área médica, vai inaugurar sua segunda fábrica no 
Brasil. A nova planta, que consumiu US$ 20 milhões nos últimos dois anos, vai operar em 
Simões Filho (BA), município vizinho de Salvador.  
Com a inauguração, o Brasil amplia seu peso estratégico nos negócios da Diamed, já que é o 
único país a contar com duas fábricas da companhia - as outras três plantas estão localizadas 
na Suíça, na França e nos Estados Unidos. 
Cerca de 90% da produção da unidade baiana, que vai fabricar sistemas de bolsas para coleta 
e transfusão de sangue, será destinada para exportação. No primeiro ano, estima a 
companhia, haverá 130 empregados, responsáveis por negócios que devem movimentar US$ 
10 milhões. Em cinco anos, a meta é elevar o faturamento da nova planta a US$ 50 milhões e 
empregar 500 pessoas. Nesse período, a Diamed quer passar a responder por 7% a 8% desse 
mercado, tornando-se uma das três maiores do setor, hoje liderado pela americana Baxter e a 
francesa Terumo. 
A Diamed é especializada na fabricação de kits para exames de laboratório e fatura US$ 150 
milhões ao ano. Com a planta baiana, a companhia inicia seu plano de diversificação dos 
produtos. A fábrica ocupa uma área de 70 mil m2, com área construída de 16 mil m2. Foi 
projetada para que possa comportar uma produção quatro vezes maior daqui a cinco anos. 
A projeção é que, no primeiro ano, sejam feitas 250 mil bolsas de coleta de sangue por mês. A 
distribuição da produção no mercado externo, em um dos 85 países em que a Diamed tem 
negócios, será feita a partir da matriz, na Suíça. A outra fábrica da companhia no Brasil, 
localizada em Lagoa Santa (MG), abastece o mercado interno de kits de diagnóstico médico e 
também alguns países da América do Sul. 
(Fonte: Valor Econômico, 30/11/04) 
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DICICO investirá R$ 12 milhões 
11/02/05 - [Serviços & Consultoria]  
 
 
A Dicico inicia o ano fortalecendo sua estratégia de expansão. Depois de inaugurar quatro lojas 
em 2004, a empresa paulistana de material para construção planeja a abertura de outras 
quatro unidades, chegando a um total de 15 pontos-de-vendas em São Paulo. A estimativa é 
que seu faturamento seja superior a R$ 300 milhões.  
No final de fevereiro, a Dicico parte para a região do ABC com a abertura de uma unidade de 
três mil m² em São Bernardo do Campo. A loja, que ocupará o antigo prédio do Golden 
Shopping, recebeu aportes de R$ 2 milhões. Também neste mês, a companhia inicia uma nova 
campanha televisiva, que integra uma ação na área de marketing cujo investimento é de R$ 12 
milhões.  
Até 1999, a Dicico tinha apenas duas lojas nos bairros do Ipiranga e Santo Amaro, na capital 
paulista. Atualmente, a empresa trabalha com um centro de distribuição informatizado com 
cerca de 1,6 mil funcionários divididos entre as 11 lojas da rede, além de oferecer mais de 40 
mil itens em suas prateleiras. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 3/2/05)  
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Dilly inaugura fábrica no interior da BA 
 
Está sendo inaugurada em Itaberaba, na Chapada Diamantina, a terceira unidade da Dilly 
Nordeste Ltda. na Bahia, resultado de um investimento de R$ 10 milhões. 
A nova fábrica absorverá cerca de mil trabalhadores e terá capacidade para produzir 2,5 
milhões de pares de calçados por ano. Tem 6 mil m² de área construída e fica num terreno de 
40 mil m². A mão-de-obra já começou a ser treinada. O governo realizou trabalhos de infra-
estrutura, com terraplenagem, drenagem e pavimentação.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 21/9/04) 
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Docas do Ceará investe em melhoria do porto 
 
A Companhia Docas do Ceará (CDC), que administra o Porto de Fortaleza (CE), projeta 
investimentos de R$ 38,8 milhões em obras de infra-estrutura, recursos a serem aplicados até 
2006.  
A primeira etapa, envolvendo trabalhos de aprofundamento do canal de acesso, bacia de 
evolução, berços do cais comercial e píer petroleiro vai consumir R$ 12,758 milhões. Do total, 
R$ 9 milhões correspondem a aporte do Departamento Nacional de Infra-Estrutura (DNIT), e os 
demais R$ 3,758 milhões, a contrapartida da companhia.  
O projeto desenhado para a companhia inclui na etapa o aprofundamento do cais para 11 
metros, mas a meta é chegar a 13 metros de profundidade ainda no próximo ano, o que 
permitiria ao Mucuripe receber navios de grande calado, ampliar a movimentação de cargas e 
criar novas linhas.  
As obras de aprofundamento no porto foram realizadas pela última vez entre 1980 e 1981, 
quando a o calado passou de 8 para 10 metros.  
Os investimento é importante, especialmente pela posição estratégica do Mucuripe. Além de 
receber os navios procedentes do Hemisfério Norte, é a última escala na rota da exportação 
partindo com carga total, o que exige maior calado. O processo de melhoria do porto Fortaleza, 
localizado no bairro do Mucuripe, inclui ainda a recuperação da estrutura do cais comercial, 
com edital já lançado e obras estimadas em R$ 4,5 milhões, recursos do caixa da Cia Docas do 
Ceará. Essa investida envolve a participação da iniciativa privada, com investimentos 
estimados em R$ 20 milhões.  
Os recursos serão aplicados na compra de guindastes. Atualmente, o porto utiliza os 
equipamento de bordo dos navios para as operações de carga e descarga e movimentação de 
contêineres e, com as mudanças, ganha competitividade.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 29/09/04) 
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DOM PEDRO - Portugueses investem em hotéis no Ceará 
 
Será anunciado em São Paulo o lançamento de um complexo turístico de portugueses no 
Ceará que prevê investimentos de R$ 700 milhões. Será na região de Prainha, a 20 km de 
Fortaleza.  
A proposta é construir oito hotéis, casas de praia, bangalôs, além de campo de golfe, quadras 
de tênis e um centro de convenções em terreno com frente de dois quilômetros para o mar. 
Batizado de Village Beach, tem como empreendedores o Ceará Investment Fund, fundo 
voltado a turismo criado pelo Banco Privado Português, do grupo hoteleiro Dom Pedro, que tem 
hotéis em Lisboa, no Algarve e na Ilha da Madeira, e também do empresário André Jordan, que 
criou complexo turístico Praia do Lago, no Algarve. 
A intenção é abrir esse investimento para empresários italianos, espanhóis e de outras 
nacionalidades que tenham estejam buscando oportunidades no país. Os portugueses, em 
termos de nacionalidade, são o terceiro grupo em visita ao Brasil, depois de argentinos e 
americanos. 
O início das obras está previsto para agosto de 2005. A expectativa é de que complexo turístico 
crie cinco mil empregos permanentes. Será uma proposta semelhante à Quinta do Lago, no 
Algarve, mas a praia do Ceará é mais bonita. 
O grupo Dias Branco, do Ceará, que atua na área de alimentos, é o dono da área. Outro 
investidor é o outro grupo português, o Sal Verde, que atua na área de turismo. 
Os empresários apostam que os vôos diários Fortaleza - Ilha do Sal (Cabo Verde) - Lisboa 
possam estimular esse intercâmbio, além do fuso horário. Pode-se almoçar em Lisboa e jantar 
no Brasil. 
A estratégia de unir um complexo hoteleiro a um condomínio residencial também vem sendo 
usada pela Odebrecht, que está erguendo 118 casas na Bahia, ao lado da Costa do Sauípe, 
resort do qual a construtora já foi sócia. Quase um quarto das residências está vendida para 
portugueses. 
O objetivo dos empreendedores ao colocar casas ao lado de hotéis é atrair moradores para 
uma área que já conta com infra-estrutura. Ao mesmo tempo garante-se uma receita extra aos 
resorts, já que os moradores dos condomínios pagam para usar a área de lazer dos hotéis. 
(Fonte: Valor Econômico, 18/11/04) 
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DUPONT investe R$ 50 milhões em fábrica de tintas  
 
A unidade brasileira da DUPONT PERFORMANCE COATING, controlada pela DUPONT do 
Brasil, inaugura oficialmente esta semana sua fábrica de tintas industriais em Guarulhos (SP), 
onde já são produzidas as tintas automotivas. A empresa investiu R$ 50 milhões nas novas 
instalações cuja tecnologia vai agilizar o processo produtivo, informou o Vice-Presidente da 
DUPONT do Brasil e responsável pela área, Paulo Vieira. Segundo o executivo, na nova 
operação os ingredientes ficam prontos para serem misturados, bastando para tanto um 
comando no computador que estabelece a mistura a ser feita. Essas operações somadas com 
as de tintas automotivas vão render um aumento de 25% nas vendas da empresa neste ano. A 
nova operação deve ajudar a ampliar vendas não só no mercado interno mas também no 
externo. 
 
GAZETA MERCANTIL– 05/11/2004 
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EADS transfere tecnologia à Imbel 
 
A European Aeronautic Defense and Space Company (EADS) e a Indústria de Material Bélico 
do Brasil (Imbel), empresa controlada pela União por meio do Ministério da Defesa e do 
Comando do Exército, assinaram acordo de cooperação que prevê a transferência de 
tecnologia para a produção do M 9600 - um sistema de radiocomunicação digital criptografado 
da EADS, com tecnologia Tetrapol - na unidade da Imbel, no Rio.  
Essa fábrica da Imbel, que tem mais quatro unidades, é especializada na produção de 
materiais de comunicação, de eletrônica e de informática. Este é o primeiro negócio que as 
duas companhias, que assinaram em novembro de 2003 um protocolo de intenções em várias 
áreas, efetivam.  
No próximo ano, a EADS investirá € 1 milhão para implantar e equipar a linha na Imbel, instalar 
laboratório de controle de qualidade e capacitar a mão-de-obra. Atualmente, o M 9600 é 
produzido nas unidades da EADS localizadas na França e na Alemanha. Inicialmente, a linha 
da Imbel será destinada apenas à montagem dos rádios e sistemas de radiocomunicação, 
cujos volumes não são revelados, e aos testes de qualidade.  
A nacionalização da produção ocorrerá gradualmente, de acordo com a demanda, com o 
retorno econômico do negócio e com a capacidade da Imbel de absorver a fabricação dos 
componentes. 
A multinacional tem o objetivo de ampliar sua presença no mercado latino-americano, 
principalmente no Brasil, de sistemas de segurança digital direcionados para as corporações 
policiais e de defesa.  
A EADS já ganhou uma licitação do governo mineiro para fornecer rádios e sistemas de 
comunicação para equipar a polícia do estado (contrato de US$ 15 milhões em vias de ser 
assinado e que deverá vigorar a partir de 2005) e seu produto já foi aprovado pela Polícia 
Federal (PF). A EADS estima que o mercado doméstico tenha potencial de US$ 300 milhões, 
nos próximos cinco anos. Mercado que ela disputará com outras gigantes multinacionais, como 
a norte-americana Motorola e a finlandesa Nokia, atualmente os principais fabricantes e 
fornecedores desses equipamentos no País.  
Segundo a EADS, mais de 90% do rádios utilizados pelas forças policiais brasileiras 
atualmente são convencionais, baseados em tecnologia analógica, sistema que não garante o 
sigilo necessário na transmissão das informações e só transmite voz. Há uma defasagem no 
País porque todo o sistema de defesa foi colocado como não prioritário pelos governos 
anteriores. Mas isto está sendo revisto e há sinalização da esfera federal de investimentos no 
setor. Os governos estaduais não vão querer ficar atrás e deve começar também a modernizar 
os sistemas de comunicação de suas forças policiais.  
O acordo é estratégico para a multinacional também porque deixa a empresa mais competitiva 
para disputar outros mercados na América Latina e na África, com os quais o Brasil tem um 
relacionamento privilegiado.  
A EADS é resultado da fusão da alemã DaimlerChrysler Aerospace com a francesa 
Aerospatiale Matra e a espanhola Construcciones Aeronauticas (CASA). No Brasil, tem 45% de 
participação na Helibras e 6% na Embraer. A multinacional européia fatura cerca de € 31 
bilhões por ano. A Imbel também produz explosivos militares e civis, acessórios para 
explosivos, armas leves, munições para artilharia e carros de combate. Em 2004, ela deverá 
obter faturamento em torno de R$ 50 milhões ante os R$ 40 milhões de 2003. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 22/12/04) 
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Eaton vai investir R$ 150 milhões em Valinhos e Mogi (SP) 
 
A Eaton , fabricante de transmissões para veículos, vai investir R$ 150 milhões no próximo ano 
- três vezes mais do que a empresa costuma aplicar - para ampliar a produção das suas duas 
fábricas brasileiras. É preciso elevar a produção em 50% até o final do primeiro semestre de 
2005 para poder atender ao aumento da demanda e novos pedidos, que vêm, sobretudo, do 
crescimento das exportações das montadoras.  
A Eaton faz transmissões para carros, picapes e caminhões. A companhia está trabalhando 
ininterruptamente e, a exemplo de outras empresas do setor automotivo, cancelou as 
tradicionais férias coletivas de fim-de-ano. 
(Fonte: Valor Econômico, 16/12/04) 
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EDP investirá R$ 1,1 bilhão no País em 2005  
 
O grupo elétrico português EDP vai investir no próximo ano R$ 1,1 bilhão no mercado 
brasileiro. Desse total, 55% será em geração de energia e o resto na distribuição - nessa área, 
a empresa controla a Bandeirante, a Escelsa e a Enersul. 
Segundo a empresa, praticamente todo o investimento da EDP Brasil na área da geração, 
perto de R$ 600 milhões, destina-se à construção da hidrelétrica de Peixe Angical, no Rio 
Tocantins. Para financiar esse investimento, 35% será emprestado do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o restante terá origem em capitais próprios.  
Além de Peixe Angical, cuja conclusão está prevista para 2006, a empresa já tem em 
funcionamento a hidrelétrica de Lajeado, também no Tocantins. A EDP poderá ampliar a sua 
participação na geração de energia no Brasil, estudando a possibilidade de concorrer junto com 
Furnas, da Eletrobrás*, para uma terceira concessão no Tocantins.  
No próximo ano, a empresa pretende vender a sua participação na Fafen, projeto de cogeração 
de energia em conjunto com a Petrobrás. No Brasil, a EDP deverá gerar energia apenas por 
meio da produção hidrelétrica.  
(Fonte: O Estado de São Paulo, 8/12/04) 
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El Paso investe US$ 40 milhões em Santos 
 
A companhia de energia americana El Paso* vai investir entre US$ 30 e US$ 40 milhões nos 
próximos dois anos para desenvolver o campo de Lagosta, na bacia de Santos, onde pretende 
produzir um milhão de metros cúbicos (m³) diários de gás natural a partir de 2007. Com isso, o 
campo deverá ser o segundo a entrar em produção no País.  
A empresa aposta no crescimento do mercado brasileiro de gás natural e continua a considerar 
o Brasil como sua prioridade.  
A previsão é que em 2005 a El Paso invista mais US$ 50 milhões para desenvolver suas 16 
concessões de áreas petrolíferas e de gás no Brasil, todas adquiridas nas rodadas de licitação 
organizados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).  
Na última rodada de licitações de áreas de petróleo da ANP, a El Paso adquiriu mais dois 
novos blocos, em consórcio com a Petrobras e a Queiroz Galvão, na bacia de Camamu-
Almada, na Bahia, onde pretende investir US$ 20 milhões nos próximos seis anos. A El Paso 
também conta com a produção do campo de Pescada-Arabaiana, no mar do Rio Grande do 
Norte, onde são produzidos atualmente 3,2 mil barris de petróleo diários e 1,44 milhão de m³ de 
gás.  
A El Paso está no Brasil desde 1997 e apenas na área de gás e petróleo investiu US$ 400 
milhões. Além das concessões em exploração, a petrolífera também tem participação nos 
gasodutos Bolívia-Brasil e Urucu-Porto Velho. Somados aos ativos de energia - a empresa 
também possui oito usinas termelétricas no País, que geram 2 mil megawatts (MW) - a 
petrolífera é responsável por investimentos de US$ 2,2 bilhões no País.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 6/10/04) 
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EL TEJAR - Grupo argentino amplia produção de soja no Brasil 
 
O grupo EL TEJAR, segundo maior produtor de soja da Argentina, pretende fazer com que o 
Mato Grosso seja responsável por 40% a 50% de sua produção em dez anos. Para este ano, 
está ampliando de 6,8 mil para 10 mil hectares cultivados no estado e investindo US$ 3 milhões 
no arrendamento de terras. Segundo Javier Angio, Gerente Administrativo-Financeiro do grupo 
no Brasil, o EL TEJAR pretende chegar em 2010 com 200 mil hectares cultivados de grãos nos 
quatro países em que atua, Argentina, Uruguai, Bolívia e Brasil, dos quais entre 40% e 50% 
deste total estará concentrado em Mato Grosso ou em estados vizinhos, de fronteira agrícola. 
"O lugar com maior potencial de crescimento agrícola no mundo é no Brasil", diz Angio.  
 
GAZETA MERCANTIL– 23/07/2004 
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Elanco investirá US$ 3 mi no Brasil 
 
A americana Elanco, divisão da multinacional farmacêutica Eli Lilly que atua no segmento de 
saúde animal, planeja investir US$ 3 milhões nos próximos anos para expandir e modernizar 
sua fábrica no Brasil, localizada em Cosmópolis (SP).  
Do aporte total, R$ 1,5 milhão deverão ser aplicados em 2005 e incluem a importação de 
equipamentos para a ampliação da oferta de um produto voltado ao combate da coccidiose 
aviária, provocada por um parasita, e de um aditivo alimentar para bovinos - dois carros-chefes 
da empresa no país. 
O valor restante será gasto em uma segunda etapa, na automatização da fábrica do interior 
paulista. Além da unidade, a Elanco terceiriza a fabricação de alguns produtos injetáveis e 
líquidos. 
(Fonte: Valor Econômico, 11/11/04) 
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Elcoteq investe US$ 179 milhões em Manaus 
 
Fabricantes de componentes abrem novas fábricas 
6/8/2004 09:02:00  
  
A LG-Philips tem planos de instalar em Manaus uma fábrica de cinescópios (tubos de imagem) 
para televisores de 29 polegadas ou mais. Hoje, componentes com essa dimensão são 
importados e representam cerca de 60% do custo de um televisor. A finlandesa Elcoteq, 
fornecedora mundial da Nokia, decidiu abrir uma fábrica de componentes de celular na capital 
amazonense. De acordo com o projeto aprovado pela Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa), o investimento total previsto é de US$ 179,6 milhões. A LG anunciou a 
construção de sua terceira fábrica em Manaus, o que lhe permitirá dobrar a produção de 
condicionadores de ar e aumentar em 50% a capacidade de fabricação de TVs e DVDs. O 
projeto está orçado em US$ 30 milhões e as obras devem estar concluídas até o início do 
próximo ano. 
Fonte: Revistas: Eletrolar News / Instalar News / Guia do Comprador 
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Elecnor investirá R$ 800 milhões em linha de transmissão 
 
A Elecnor investirá R$ 800 milhões na implantação da linha de transmissão Itumbiara-Cuiabá, 
de 500 kV. Segundo a empresa espanhola, a linha deverá iniciar operaração 26 meses após a 
assinatura do contrato, prevista para dezembro. A definição do cronograma dependerá da 
concessão das licenças ambientais. 
Atualmente a empresa debate propostas com possíveis fornecedores. A definição dos 
fornecedores deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2005. O financiamento do 
empreendimento está sendo discutido com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social.  
A concessão da LT foi obtida no leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica no 
dia 30 de setembro, com deságio de 40%. O lance foi de R$ 98.747.358,00, contra valor 
máximo de R$ 164.578.930,00 pelo trecho. A linha, que possuirá 811 quilômetros de extensão, 
interligará a subestação Cuiabá (MT) à SE Itumbiara (MG). 
Além da LT Itumbiara-Cuiabá, a Elecnor possui participação em outras linhas, como Itumbiara-
Marimbondo e Cachoeira Paulista-Tijuco Preto todas em parceria com a Expansion. Os dois 
empreendimentos já estão em operação, ALT Cachoeira Paulista-Tijuco Preto, arrematada pelo 
consórcio espanhol Elecnor/Isolux em 2002, entrará em operação neste mês. 
A Empresa avalia que as condições para o segmento de transmissão no país são positivas e 
atrativas para os investimentos. 
(Fonte: CanalEnergia, 17/11/04) 
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ELECTROLUX entra na briga dos portáteis 
 
A sueca ELECTROLUX busca ampliar sua participação no segmento de eletroportáteis no 
Brasil, dominado por marcas como ARNO e WALITA. A empresa, que voltou ao segmento há 
dois anos, prepara um pacote de lançamentos para entrar com força no mercado de 
liquidificadores e batedeiras, estimado em 12 milhões de unidades por ano. A matriz da 
empresa, em Estocolmo, acaba de aprovar um investimento de R$ 6 milhões para a divisão, 
que será aplicado até 2005, principalmente no desenvolvimento de novos produtos. Em dois 
anos, a ELECTROLUX alcançou a vice-liderança do mercado, atrás apenas da WALITA. 
Segundo a empresa, sua participação, que em 2002 era de 1%, saltou para 10,8% no final de 
2003 e para 19,6% no primeiro semestre. Maior fabricante mundial de eletrodomésticos, a 
subsidiária tem sede em Curitiba e seis fábricas no Brasil, onde tem forte atuação no mercado 
de linha branca. O faturamento bruto da ELECTROLUX do Brasil somou de R$ 1,38 bilhão em 
2003. Pelo menos 35% do faturamento desse segmento vêm de exportações, principalmente 
para países da América Latina. 
 
GAZETA MERCANTIL– 06/08/2004 
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ELEKEIROZ  recebe apoio do BNDES com R$ 98 milhões  
 
16.03.04 
 
» BNDES apóia com R$ 98 milhões modernização de indústria química  
· Elekeiroz investe R$ 163 milhões na atualização tecnológica e na recuperação das 
instalações das unidades da ex-Ciquine, em Camaçari (BA) e Taubaté (SP) 
 
 
Em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 15, a diretoria do BNDES decidiu conceder 
financiamento no valor de R$ 98 milhões para o grupo EleKeiroz realizar um projeto de 
modernização, racionalização e automação nas unidades localizadas em Camaçari (BA) e 
Taubaté (SP). Esta será a primeira etapa de um plano de recuperação das instalações, 
eliminação de gargalos na produção e atualização tecnológica do parque industrial da ex-
Ciquine, que envolve também a preservação do meio-ambiente. O investimento total nesta 
primeira etapa é de R$ 163 milhões. 
 
A Elekeiroz adquiriu o controle acionário da Ciquine em leilão realizado em maio de 2002. Nas 
unidades industriais de Camaçari e Taubaté, a Elekeiroz continuará as atividades de 
industrialização e comercialização de produtos químicos e petroquímicos utilizados nas 
indústrias de tintas e vernizes, por fabricantes de plastificantes, de acetatos e acrilatos, de 
éteres glicólicos, perfumes e de intermediários para detergentes e antibióticos.  
 
Após a aquisição da Ciquine, a Elekeiroz, líder na fabricação de álcoois, ampliou em 25% as 
exportações desse produto. A empresa trabalha com 79% da capacidade instalada para 
atender ao mercado interno e às exportações para América do Sul, África e China, 
constituindo-se no maior fabricante de plastificantes do país. 
 
Com a realização do projeto na unidade de Camaçari, será reativada a planta para fabricação 
de anidrido maleico, desativada desde 1995. Nesta planta, a capacidade de produção 
aumentará em 2 mil toneladas/ano, passando de 7 mil t/ano para 9 mil t/ano. O anidrido é 
utilizado nas indústrias de plastificantes, aditivos para óleos lubrificantes, inseticidas, 
herbicidas, fungicidas, cola para papel, dentre outros. O prazo previsto para a implantação, 
iniciada em janeiro, é de dois anos. 
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Eletrobrás aumenta em R$ 600 milhões plano  
 
A Eletrobrás* reviu para cima a meta de investimentos para o ano que vem. Prevista no início 
do segundo semestre em R$ 4,6 bilhões - voltados prioritariamente para projetos já 
programados pelas empresas controladas - a totalidade dos recursos que a holding deverá 
aplicar em 2005 chega agora a R$ 5,2 bilhões.  
Os R$ 600 milhões acrescidos no planejamento estratégico da companhia referem-se aos 
recursos que serão investidos em novos empreendimentos de transmissão e geração, alguns 
deles obtidos em licitações este ano. 
Para fazer frente à nova carga, a estatal planeja captar recursos no mercado, seja através do 
lançamento de debêntures ou da tomada de empréstimos sindicalizados. Os R$ 600 milhões 
que foram somados ao plano inicial de investimentos serão alocados junto com recursos dos 
parceiros privados nos projetos. 
A maior parte do volume será injetada nas LTs arrematadas por Furnas, Eletrosul e Chesf nos 
dois leilões deste ano. No de 30 de setembro, o grupo obteve oito linhas: Ivaiporã/Londrina 
(com 44% de participação da Eletrosul); Cascavel Oeste/Foz do Iguaçu Norte (20% da 
Eletrosul); Furnas/Pimenta (49% de Furnas); Itutinga/Juiz de Fora (25% de Furnas); 
Macaé/Campos (100% de Furnas); Campos Novos/Blumenau (49% da Eletrosul); e 
Milagres/Tauá e Milagres/Corema (ambas 100% da Chesf). Os investimentos totais atingem R$ 
748 milhões. 
No segundo leilão, realizado na semana passada, Furnas (com 4,5% de participação em 
consórcio) arrematou a linha Irapé/Araçuaí, que tem investimento estimado de R$ 58 milhões. 
Mas não pára na transmissão a realização da nova parcela de R$ 600 milhões em 
investimentos da Eletrobrás para 2005. A Eletrosul, que pelo novo modelo setorial pode voltar a 
atuar no segmento de geração, deve fechar acordo para retomada de uma usina hidrelétrica na 
região Sul. As negociações estão em andamento desde o início deste ano. 
(Fonte: Canal Energia, 29/11/04) 
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Eletrobras investe R$ 7 milhões em saneamento ambiental 
 
A Eletrobrás* assinou convênios no valor total de R$ 7 milhões, com 11 operadoras de 
saneamento ambiental das cinco regiões para a implementação de projetos de conservação e 
uso eficiente de energia elétrica e água.  
O programa, chamado Procel/Sanear, beneficiará cerca de dois milhões de pessoas em todo o 
país. Além dos R$ 7 milhões provenientes da Eletrobrás, o Procel/Sanear terá ainda mais R$ 
3,6 milhões em contrapartidas oferecidas pelas operadoras de saneamento. 
 
A Eletrobrás ressaltou a importância do programa por atingir as operadoras de saneamento, 
responsáveis por 2,3% do consumo total de energia elétrica do país, que hoje está em torno de 
7 bilhões de kW/h por ano. A despesa com eletricidade é o segundo maior custo na planilha 
das operadoras, perdendo apenas para o gasto com pessoal.  
Doze projetos foram escolhidos entre os 57 apresentados para julgamento técnico de uma 
comissão formada por representantes do Ministério de Minas e Energia, Eletrobrás, Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 
Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, Caixa Econômica Federal e BNDES. 
 
As operadoras escolhidas e o total investido em cada projeto são: 
 
Sudeste 
 
Estaduais: Sabesp (SP) e Copasa (MG) 
Municipal: SAAE (Guarulhos-SP) 
Total: R$ 1.547.605,00 
 
Sul 
 
Estadual: Sanepar (PR) 
Municipal: Comusa (N.Hamburgo - RS) 
Total: R$ 1.400.000,00 
 
Centro-Oeste 
 
Estaduais: Sanesul (MS) e Caesb (DF) 
Total: R$ 1.080.761,24 
 
Norte 
Estadual: Cosanpa (PA) - 2 projetos- 
Total: R$ 1.178.272,45 
 
Nordeste 
Estaduais: Embasa (BA) e Caema (MA) 
Municipal: SAAE (Alagoinhas – BA) 
Total: R$ 1.793.361,31 
 
No mesmo evento foi assinado ainda o Protocolo de Cooperação Técnica entre o Ministério de 
Minas e Energia e o Ministério das Cidades. O protocolo visa à atuação conjunta de técnicos de 
ambos os ministérios para planejamento e implementação de ações que tornem mais eficiente 
o uso de energia elétrica e água em sistemas públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário.  
 
Durante a cerimônia foram lançados ainda o Plano de Ação do Procel Sanear, e o Programa 
Nacional de Capacitação em Eficiência Energética. O Plano de Ação reúne 16 projetos que tem 
como objetivo a redução das despesas de energia elétrica das empresas de saneamento e o 
aumento da taxa de universalização do serviço. Entre as ações previstas estão a criação de 
políticas públicas integradas e o apoio a ações que estimulem o desenvolvimento tecnológico 
de sistemas e equipamentos utilizados pelo setor de saneamento. Para a realização do Plano, 
a Eletrobrás investirá cerca de R$ 10 milhões em dois anos. 
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Já o Programa Nacional de Capacitação em Eficiência Energética terá como foco os 
profissionais de saneamento e será desenvolvido pela Eletrobrás, em parceria com a 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, envolvendo investimentos em torno 
de R$ 1,5 milhões até 2006. 
O primeiro curso já dentro deste Convênio aconteceu em Maceió, com a presença da quase 
totalidade dos estados nordestinos. 
(Fonte: Eletrobras) 
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Eletrobrás investe R$ 8 milhões em universidades 
 
Os investimentos da Eletrobrás* na capacitação de laboratórios universitários já atingem a 
marca de R$ 8 milhões, aplicados ao longo de dez meses. Parte do programa de eficiência 
energética do Procel, a iniciativa beneficiou até agora 26 unidades, localizadas em 19 estados 
do país.  
De acordo com o departamento de Desenvolvimento de Projetos Especiais da estatal, o 
trabalho visa a melhorar os equipamentos das entidades. Além das universidades, o Senai de 
Minas Gerais também foi inserido no programa. 
O programa, de abrangência nacional, privilegia universidades públicas e atende os objetivos 
do Procel. A intenção é unir a formação acadêmica aos projetos dos setores produtivos. Os 
recursos também permitem a concessão de cerca de 185 bolsas para gradução, mestrado e 
doutorado. 
(Fonte: Canal Energia, 27/9/04) 
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Eli Lilly volta a produzir no Brasil 
 
A multinacional norte-americana Eli Lilly and Company voltará a produzir medicamentos no 
País, em dezembro deste ano. Ela acaba de concluir o projeto de modernização de sua fábrica 
no País, localizada na capital (SP).  
A unidade é agora uma das mais modernas do setor farmacêutico na América Latina e está 
entre as mais sofisticadas da multinacional.  
O projeto de modernização recebeu investimento de US$ 10 milhões nos últimos dois anos e 
envolveu a remodelação completa da unidade de produção e a aquisição de equipamentos - a 
maior parte importada da alemã Glatt -, que integram todas as etapas do processo de 
manufatura de comprimidos. Os recursos aplicados na compra de equipamentos foram de 
cerca de US$ 4,5 milhões. A fábrica, com capacidade para produzir 7 milhões de comprimidos 
revestidos por mês, é especializada somente na produção de sólidos.  
Com os investimentos, a subsidiária está credenciada a fabricar medicamentos de ponta, que 
estão entre os principais no faturamento local, mas também nas vendas globais da 
multinacional. Além disso, está substituindo as importações e também passará a exportar a 
partir do Brasil os medicamentos produzidos aqui. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 13/9/04) 



 202 

Elring Klinger prepara terceiro turno 
 
A direção da Elring Klinger, uma multinacional que fabrica juntas de cabeçote de motores para 
veículos, aguarda o momento de poder ligar as máquinas durante a noite. Instalada em 
Piracicaba (SP), a empresa precisa operar em três turnos para atender ao aumento da 
demanda da indústria automobilística.  
Instalada num terreno alugado, num bairro que cresceu e se transformou em área residencial, 
essa empresa enfrentará problemas com a vizinhança se ligar os equipamentos durante a 
noite. 
A solução encontrada foi investir em terreno próprio, no distrito industrial de Piracicaba.  
Para instalar a fábrica em terreno próprio, a empresa está investindo R$ 20 milhões. Com isso, 
vai deixar o terreno alugado de pouco mais de 5 mil m², para uma área de 20 mil m², onde 
construirá uma fábrica de 10 mil m². Para agilizar a instalação do equipamento, a empresa 
deslocou uma linha de produção da Alemanha, onde está a matriz da companhia. 
O empreendimento estará pronto no próximo ano. Até lá, o número de empregados deve subir 
de 94 para 170. A empresa já detém 50% do mercado de juntas de cabeçote no Brasil. Deve 
fechar 2004 com um aumento de produção de 75% em relação a 2003. 
(Fonte: Valor Econômico, 9/8/04)  
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EMAP investirá de R$ 142 milhões em Itaqui 
 
 
Balsas (MA), 21 de Maio de 2004 - O governo do Maranhão e grandes empresas como a 
Bunge, Cargill , Noble Grain, de Cingapura, e a Montigrain firmaram parceria para garantir o 
escoamento das safras na região. Constituíram a Empresa Maranhense de Administração 
Portuária (Emap) para investir no Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), a ser construído 
no porto maranhense. Dentro de 90 dias será aberta licitação para o início de obras de infra-
estrutura que possibilitem criar uma alternativa de escoamento no porto de Itaqui para 
embarcar a produção da soja já na próxima safra. O projeto prevê a instalação de um 
carregador de navios no berço 104 e construir silos para armazenamento do grão. O 
investimento será de R$ 142 milhões. 
MARANHãO-Publicação da Gazeta Mercantil de 21/05/2004  



 204 

Embaré vai aportar R$ 60 milhões em MG 
 
29/07/04 - [Agronegócios]  
 
 
A Embaré Indústrias Alimentícias vai investir R$ 60 milhões para ampliar em 80% a capacidade 
produtiva da unidade de Lagoa da Prata, região centro-oeste de Minas Gerais.  
Com a incorporação de equipamentos e tecnologias de processo de última geração, a empresa 
planeja lançar novas linhas nos segmentos de laticínios e de confeitaria e ampliar seu 
faturamento dos atuais R$ 300 milhões para R$ 547 milhões até 2014.  
A empresa exporta metade de sua produção de doces e balas. As vendas externas de 
laticínios alcançam 500 toneladas. A expectativa é de que, nos próximos 10 anos, sejam 
gerados R$ 30 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
A empresa dispõe de duas marcas, a linha de lácteos Camponesa, voltada para o Norte e 
Nordeste do País, e a de doces Embaré, distribuída em todo o Brasil e exportada para 41 
países, entre eles Canadá, EUA e Coréia do Sul. A Embaré também ampliará a sua 
capacidade de aquisição de leite ‘in natura’ e espera, com isso, gerar no campo cerca de 950 
empregos. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 28/7/04) 
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Embraer investirá US$ 2 bi em cinco anos 
 
AVIAÇÃO - Embraer investirá US$ 2 bi em cinco anos 
A Embraer prevê entregar 160 aeronaves em 2004 e 170 em 2005. 
A Embraer anunciou ontem um programa de investimentos de US$ 2 bilhões para os próximos 
cinco anos. A informação foi dada pelo diretor-presidente da companhia, Maurício Botelho, que, 
no entanto, não detalhou como será gasto o dinheiro. A cifra é superior ao total investido pela 
empresa nos últimos dez anos - US$ 1,7 bilhão. 
Nestes US$ 2 bilhões está incluído o remanescente do investimento de US$ 1 bilhão que a 
companhia destinou ao desenvolvimento da sua família de jatos 170/190. A maior parte da 
verba já foi usada. O Embraer 170 está totalmente desenvolvido e o 190, em fase final, foi 
apresentado ontem, em cerimônia com a presença do presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, e de ministros, em São José dos Campos, interior de São Paulo. 
O Embraer 190, que pode ter configuração de 100 a 108 passageiros e custa cerca de US$ 30 
milhões, é o maior avião já produzido pela companhia. Seu primeiro vôo acontecerá nas 
próximas semanas. 
A Embraer possui 110 ordens firmes de compra do 190 - sendo 100 da americana JetBlue -, e 
mais 150 opções. Com a conclusão do contrato com a Air Canada, prevista para acontecer 
ontem, o número de ordens firmes aumentará para 155. Ao todo, a família 170/190 já conta 
com 245 ofertas firmes e 305 opções. 
O modelo 190 deverá ser certificado no terceiro trimestre de 2005, quando começam as 
entregas. David Neeleman, presidente da JetBlue, primeiro cliente do Embraer 190, disse 
ontem no lançamento que só revelará as rotas em que serão utilizadas as aeronaves ao 
receber os primeiros exemplares. A JetBlue é uma companhia de baixo custo e aposta no novo 
jato brasileiro para disputar rotas regionais com as grandes companhias americanas. "Nós 
identificamos mil rotas potenciais em que podemos empregar o modelo com vantagens", 
afirmou Neeleman. 
A certificação do Embraer 170 deve, finalmente, sair até o final deste mês. "O Centro 
Tecnológico Aeroespacial entregará a certificação no dia 20 de fevereiro", disse Luís Carlos 
Affonso, vice-presidente de engenharia e desenvolvimento de produtos. De acordo com ele, o 
certificado das autoridades internacionais deve sair "dias depois". As primeiras entregas do 
170, para a Alitália e a US Airways, deveriam ter ocorrido em novembro do ano passado, mas 
atrasaram por conta de problemas na certificação. 
A Embraer prevê entregar 160 aeronaves em 2004 e 170 em 2005. De acordo com Maurício 
Botelho, o mercado internacional de financiamento à venda de aeronaves, afetado pelos 
atentados de 11 de setembro de 2001, começa a dar sinais de recuperação. 
(Valor Econômico) Terça, 10 de fevereiro de 2004  
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Emplal investe R$ 20 milhões em PE 
 
A paulista Emplal, umas das três maiores fabricantes de embalagens plásticas por 
termoformagem do País, inaugurou sua unidade no Complexo Industrial e Portuário de Suape 
a 40 quilômetros do Recife. É a segunda fábrica do empresa, que antes contava apenas com 
uma planta no município de Carapicuíba (SP). 
A nova unidade, que recebeu investimentos de R$ 20 milhões e entrou em operação 
recentemente, integra a estratégia da empresa de crescer no mercado nordestino, que hoje 
representa 15% do negócio. A projeção é de que a fatia chegue a 25% já nos próximos dois 
anos. A empresa está sendo atraída, entre outros fatores, pelo crescimento do mercado 
regional de alimentos, bebidas e sucos e pela redução de custos, já que o frete para se 
abastecer os estados nordestinos a partir de sua planta em São Paulo poderia comprometer e 
até inviabilizar os negócios na região.  
A nova unidade, que está gerando 68 empregos e terá 120 funcionários até o final de 2005, 
está instalada num terreno de 33 mil metros quadrados e conta atualmente com 6,5 mil de área 
construída. Isso significa que há bastante área para futuras expansões, acompanhando o 
crescimento do mercado e o projeto exportador da Emplal. 
A matriz em São Paulo - que tem 22 mil metros quadrados de terreno, 11,5 mil metros de área 
construída e 400 funcionários - conta com capacidade de 800 toneladas mensais e três linhas 
de produção: de embalagens plásticas de polipropileno (o principal segmento em que a 
empresa atua), de embalagens PET e de selos de alumínio para copos de água, sucos, chás e 
outras bebidas. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 12/11/04)  
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Endesa vai investir US$ 140 milhões 
 
14/04/04 - [Energia]  
 
 
O grupo espanhol Endesa, por meio de sua controlada chilena Enersis, deve aplicar no Brasil 
durante este ano cerca de US$ 140 milhões, de um total de € 400 milhões (US$ 483,4 milhões) 
que serão investidos em toda a América Latina.  
 
A Endesa, que controla a Companhia Energética do Ceará (Coelce), a Companhia de 
Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj), a Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S/A, a Endesa 
Fortaleza e a Companhia de Inteconexão Energética (Cien), investirá a maior parte dos 
recursos direcionados ao Brasil nas duas distribuidoras: a Cerj receberá R$ 193 milhões (US$ 
66,8 milhões) e a Coelce, R$ 137 milhões (US$ 47,4 milhões). Os R$ 76 milhões (US$ 26,3 
milhões) restantes serão aplicados nas empresas de geração.  
 
Os investimentos serão voltados para a melhoria das operações. No caso das distribuidoras, o 
esforço maior será na redução das perdas. Cerj e Coelce têm as maiores perdas de energia - 
de 23% e 13,5%, respectivamente - entre todas as distribuidoras do grupo Enersis.  
 
Do total de € 400 milhões a serem investidos na América Latina, apenas € 100 milhões serão 
aplicados em novos projetos - no Chile. O restante será aplicado em manutenção da 
capacidade. Pelo menos no curto prazo, o grupo não pensa em novos investimentos no Brasil.  
 
(Gazeta Mercantil, 13/4/04) 
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Enerfin - RS investe em parque eólico 
 
Até dezembro de 2006, o Rio Grande do Sul terá o maior parque de geração de energia eólica 
do País, e o segundo maior do mundo, instalado no município de Osório, no litoral norte do 
estado. Segundo o governo o empreendimento é resultado do investimento de US$ 230 
milhões da empresa espanhola Enerfín.  
A Enerfín também vai implantar, em Osório, uma fábrica de torres de concreto, com 98 metros 
de altura, para a sustentação dos aerogeradores. Serão investidos R$ 40 milhões. O 
presidente da Enerfín disse que serão gerados 150 megawatts (MW) de energia, com a 
implantação de três parques eólicos, que produzirão 50 MW cada um. Como um aerogerador 
fornece 2 MW, serão instaladas 75 torres no total. O empreendimento começará a ser 
implantado em maio de 2005. Será a usina eólica mais moderna do mundo. Nem na Espanha 
há esta tecnologia, só na Alemanha existe algo semelhante. 
A cota de 220 MW de energia eólica do Rio Grande do Sul no Proinfra já está preenchida. Além 
dos 150 MW da Enerfín, já foram confirmados US$ 100 milhões em investimentos do grupo 
alemão Innovint, representado no Brasil pela Elebras para a geração de mais 70 MW de 
energia eólica em Tramandaí.  
O contrato da Enerfín, empresa pertencente ao grupo espanhol Elecnor, é de 20 anos de 
fornecimento de energia à Elebras.  
A conexão da energia eólica à rede será feita via Companhia de Energia Elétrica do Estado 
(CEEE). O maior parque eólico do mundo fica no Texas (EUA), mas os europeus também tem 
investido nesse tipo de energia alternativa, entre eles Espanha, Alemanha e países 
escandinavos.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 3/12/04) 
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Equus investe na exportação de carne de cavalo (CE) 
 
A Equus Agroindustrial, resultado de investimento de R$ 6 milhões, dos quais R$ 3 milhões já 
aplicados na instalação da primeira fase da planta, iniciou o abate de eqüídeos - cavalos, 
burros e jegues - para exportação.  
Os produtos, armazenados nas câmaras frigoríficas da empresa, devem ser embarcados ao 
exterior, com destino ao Japão e países do Leste Europeu, entre 30 a 40 dias. A carne de 
eqüídeos alcança cotação em torno de US$ 500 a tonelada.  
O objetivo é atender ao mercado internacional com expectativa de operar a plena carga no 
início de 2005. A nova unidade, primeira do Nordeste no gênero tem 5 mil metros quadrados 
construídos, para um total de 2 milhões de metros quadrados de área global e ocupa o espaço 
de um antigo frigorífico, no município de Santa Quitéria, a 240 quilômetros de Fortaleza, que foi 
remodelado para abrigar as novas operações.  
O projeto, tocado por etapas, vai garantir nesta primeira fase, o abate de 3 mil animais/mês e 
gerar 100 postos de trabalho na indústria e outros 15 no setor administrativo. Em seis meses 
deverá duplicar o número de abates.  
O mercado vai definir as quantidades. O Nordeste, fonte de matéria-prima para abastecer o 
frigorífico, tem um rebanho estimado em 3,2 milhões de eqüídeos. A empresa trabalha agora 
na definição da logística, que precisa ser bem articulada para assegurar o abastecimento. O 
estado não tem a cultura de frigorífico e é preciso normatizar os pontos de compra e o 
transporte adequado e regular dos animais na região. A frota para o transporte dos animais 
será de 30 caminhões.  
Junto com o trabalho de exploração do rebanho já existente, a empresa firmou convênio com a 
Escola Agrotécnica Federal de Iguatu, para o trabalho de melhoria genética e preservação dos 
asininos e a disseminação desse material também para outros estados do Nordeste. A 
empresa vai contar com 80 técnicos agrícolas da escola no processo de logística e 
disseminação da genética.  
A empresa está em contato com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Instituto 
Desenvolvimento Industrial (Fiec/Indi), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-CE) e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) para 
na segunda etapa do projeto iniciar o abate de caprinos e ovinos, do projeto Aprisco. 
A empresa realiza tratamento de efluentes, e mantém padrão de controle dos animais, higiene 
e armazenamento em câmaras frigoríficas com capacidade de estocagem de 400 toneladas.  
O projeto da empresa prevê também a construção de uma unidade de abate para suínos, 
caprinos e ovinos, outra de produção de embutidos defumados e frescos, além de um curtume 
para beneficiamento de couro em estágio wet blue.  
A companhia opera uma planta em Minas Gerais, na cidade de Itaobim, a Maísa 
Agroindustriall, no mercado desde 1966. No ano passado, a Maísa, que ocupa uma área de 1, 
2 milhão de metros quadrados e emprega cem pessoas, faturou R$ 6 milhões, com o abate e 
venda de três mil animais. Os animais vêm da região da Bahia, Minas e Espírito Santo.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 30/8/04) 
 



 210 

Esso será o primeiro posto a ter GNV em Petrópolis 
 

 
 
8 de outubro de 2004) – Numa solenidade promovida pelo Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, chega à Cidade Imperial de Petrópolis o serviço de gás natural, o primeiro num 
município de região serrana no país. O serviço será anunciado pela governadora Rosinha 
Matheus na próxima quarta-feira, dia 13, a partir das 11 horas, no Posto Quitandinha, de 
bandeira Esso, o primeiro a oferecer o Gás Natural Veicular (GNV) na região. 
Estarão presentes também o secretário de Estado de Energia, da Indústria Naval e do Petróleo, 
Wagner Victer, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, o presidente da CEG e CEG Rio, 
Daniel Lopez Jordá, e o coordenador de GNV da Esso Brasileira, Fernando Carneiro. Além do 
GNV, a cidade vai contar também com o gás de uso residencial e industrial. 
O investimento do governo na cidade é da ordem de R$ 26,1 milhões, com a construção de 58 
quilômetros de redes principal e secundária para a oferta do produto. A expectativa, em médio 
prazo, é atingir quatro mil consumidores residenciais. O Posto Quitandinha será o 50º com a 
bandeira Esso a oferecer o Gás Natural Veicular no país. O investimento da Companhia nesse 
setor em 2004 é de R$ 18 milhões, com a previsão de fechar o ano com 60 postos com o 
serviço. Para 2005, o montante previsto é de mais R$ 20 milhões. 
O Posto Quitandinha fica na Avenida Ayrton Senna, 545, no bairro Quitandinha. 
Iniciativas 
Seguindo a iniciativa da Shell, a Esso lançou o programa Gasolina Garantida, com utilização de 
marcadores exclusivos (os chamados DNAs) para assegurar a origem e a integridade do 
combustível. O recurso identifica se o produto realmente é da distribuidora e, em caso negativo, 
existe a possibilidade de adulteração do combustível. O investimento total no projeto é de R$ 
50 milhões por parte da distribuidora. Os revendedores, em conjunto, investirão entre R$ 15 
milhões e R$ 20 milhões. A Esso conta hoje com 2.400 postos no Brasil, sendo que, neste 
primeiro momento, apenas 1.000 estão aderindo ao projeto nas 18 regiões metropolitanas do 
país. 
   
 
 



 
 

Esso importa loja de conveniência  
29/04/04 
Valor Online 
A Esso brasileira investirá R$ 60 milhões ao longo dos próximos dois anos na renovação de 
sua rede de lojas de conveniência e na instalação de novos postos de abastecimento de gás 
natural veicular (GNV). Como parte de sua estratégia mundial, a ExxonMobil trouxe para o 
Brasil a marca de lojas de conveniência On the run, que hoje conta com cerca de mil unidades 
espalhadas pelos Estados Unidos, Sudeste da Ásia, América Central e Chile.  
Paralelamente, a Esso planeja ampliar em 60% sua rede de postos de gás natural veicular 
(GNV) até o fim do ano. Para 2004, a companhia projeta um investimento total de R$ 100 
milhões no Brasil.  
O projeto-piloto de instalação da rede On the run no país começa oficialmente hoje, no Rio de 
Janeiro, com a inauguração da loja de conveniência no posto do Jardim Guanabara, no bairro 
da Ilha do Governador. Atualmente, há cerca de 40 lojas de conveniência em postos da Esso 
no Rio, com as marcas Hungry Tiger e Stop and Shop. A multinacional pretende transformar 20 
dessas unidades em lojas da bandeira On the run. "Serão lojas com 290 metros quadrados de 
área, em média, bem maiores que as tradicionais", adiantou ao Valor o presidente da Esso no 
Brasil, Ricardo Gehrke. Só a área de vendas terá aproximadamente 200 metros quadrados.  
"É quase um restaurante", explicou Gehrke, acrescentando que o cardápio está calcado no 
modelo de "fast food". Além de sanduíches quentes, "pâtisserie" e salgadinhos, a loja oferecerá 
frango assado em pedaços, com farofa. Na On the run da Ilha do Governador, em fase de 
testes desde 2 de abril, o "fast food" responde por 45% das vendas, contra 20% de uma loja de 
conveniência normal. "A loja não vai funcionar como um apêndice do posto", diz o presidente 
da Esso brasileira.  
Se os resultados projeto-piloto no Rio forem satisfatórios, a marca On the run deverá ser 
estendida ao resto do país em 2005. Cada unidade empregará cerca de 30 pessoas, incluindo 
os funcionários do posto, em três turnos. A novidade em relação a outros concorrentes na área 
de lanches rápidos é que haverá uma nutricionista trabalhando em cada loja.  
Em termos globais, a marca On the run está presente em 4% dos postos da Esso. Já no Brasil, 
quando as 20 lojas de conveniência estiverem em funcionamento, o percentual não chegará a 
1%. "A loja é parte de uma estratégia global: a longo prazo, o objetivo da empresa é aumentar 
muito mais esse percentual de 4%", esclarece o executivo, sem revelar qual seria a meta da 
ExxonMobil. Cada unidade no Brasil custará entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, o que 
representa um investimento total de até R$ 40 milhões na renovação das lojas de 
conveniência.  
Os R$ 20 milhões restantes serão destinados à expansão do número de postos de GNV de 33 
unidades em todo país para 53, em 2004. Ainda é pouco se comparado ao total de 2.500 
postos de combustível que a Esso tem no Brasil. No Rio de Janeiro, o número de postos de 
gás natural veicular da Esso deverá subir de sete para 12 no máximo até o início do próximo 
ano. "As novas lojas de conveniência e o mercado de GNV estão entre as nossas prioridades", 
justificou Gehrke.  
Também estão na lista de prioridades da matriz brasileira a consolidação no mercado de 
produtos como o diesel e a gasolina garantidos. A aposta em produtos com rigoroso controle 
de qualidade funciona, na prática, como uma resposta à concorrência desleal de distribuidoras 
que ganham no preço graças à adulteração de combustíveis ou à sonegação de impostos. "No 
segundo semestre de 2002 e no primeiro de 2003, fomos massacrados por conjunto de 
liminares que isentavam distribuidoras de combustível do pagamento da Cide [Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico]", lembrou o presidente da Esso no Brasil.  
 
 



 212 

Estação investe R$ 60 milhões em salas de cinema 
 
Com 22 salas de exibição em três estados e um público de 1,5 milhão de espectadores no ano 
passado, o circuito do Estação está deflagrando um ambicioso projeto de expansão, com 
direito a "sócio capitalista" e plano de negócios formatado por consultores.  
O projeto prevê investimentos de R$ 60 milhões nos próximos cinco anos, para abrir 40 salas 
no eixo Rio-São Paulo. Nascida em um "cinema poeira" de uma galeria decadente de Botafogo, 
na zona sul do Rio, a cadeia Estação tem 15 salas na cidade e duas em São Paulo, além de 
cinco cinemas com sua programação em Belo Horizonte. 
Com foco no chamado circuito de arte o grupo não compete com os complexos que se 
alastram em shoppings, mas ganhou um forte concorrente nos últimos anos: o circuito 
Cinearte, que está fazendo o caminho inverso, saindo de São Paulo e se expandindo no Rio. 
Em 2003, as salas do circuito faturaram R$ 17 milhões, 24% a mais que em 2002, com um 
crescimento de público de 17%. O nicho independente mostra-se mais promissor que a média 
do mercado, que cresceu 13% em renda e 11% em público no mesmo período. 
(Fonte: Valor Econômico, 17/8/04) 
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Estaleiro Ultratec amplia área industrial no Rio de Janeiro 
 
O Estado do Rio de Janeiro terá aumentada sua competitividade no setor de construção naval, 
com a ampliação do Estaleiro Ultratec, localizado em São Gonçalo, que terá sua área 
aumentada de 45 mil metros quadrados para 78 mil metros quadrados.  
 
A área industrial do estaleiro será aumentada com a incorporação da antiga fábrica da Gomes 
da Costa (23 mil metros quadrados). Para a ampliação do canteiro de obras serão investidos 
R$ 17 milhões, sendo R$ 9,6 milhões em obras civis e R$ 7,4 milhões na aquisição de 
equipamentos que modernizarão as instalações. Com as ampliações a capacidade da unidade 
em relação à mão-de-obra direta passará dos atuais 800 homens por turno para 1200. 
 
De acordo com a Ultratec serão dragados 33 mil metros quadrados. Com isso, passará a ter, 
além do atual cais de 30 metros com profundidade (calado) de seis metros, um outro cais de 50 
metros com calado de sete metros. Destaca-se ainda que os novos investimentos serão 
direcionados também para o incremento da produtividade do canteiro, construção de módulos 
e skids para plataformas de petróleo.  
(Fonte: NetMarinha, 6/8/04) 
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Fagor investe R$ 37 milhões 
 

  
23 de Março de 2004 - A Fagor Fundição Brasileira S.A. pretende investir aproximadamente R$ 
37 milhões, neste e no próximo ano, em sua unidade de Extrema, no sul de Minas Gerais. A 
decisão da empresa foi comunicada pelo presidente da Fagor, Juan Basurco, ao secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer. A previsão da empresa é de até 2008 investir na 
unidade R$ 50 milhões, capazes de elevar seu faturamento dos R$ 64,5 milhões, registrados 
no ano passado, para R$ 150 milhões em 2008. 
Em Extrema, a Fagor produz componentes automotivos de segurança, módulos, suspensão 
para "power train" e chassis. Em 2003, ela produziu 21,6 mil toneladas. Para este ano, a 
expectativa é de que a produção chegue a 27 mil toneladas, alcançando, em 2005, 31,4 mil 
toneladas. A meta é atingir, em cinco anos, uma produção de aproximadamente 40 mil 
toneladas, o que representará 13% do que o grupo produz em todo o mundo. 
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer, a decisão da empresa 
reflete a confiança do empresariado em investir no Estado, mostrando os acertos das ações de 
governo. Como a empresa exporta parte de sua produção, o secretário lembrou que, ao 
mesmo tempo que gera emprego e renda para uma determinada região, ela contribui para o 
aumento de ingressos de divisas no país. 
Na busca da certificação ISO 14000, a Fagor está também investindo em meio ambiente, tendo 
como objetivo alcançar os mesmos padrões que mantém na Espanha, sede do conglomerado. 
Já foram aplicados mais de R$ 5 milhões, com previsão de mais R$ 2,2 milhões até 2006. 
Dentre as ações, incluem compra de áreas para preservação e recuperação, programas de 
reciclagem, implantação de sistema de gestão ambiental e de separação de água e óleos 
compressores. 
A Fundição Brasileira Ltda foi criada em São Paulo, em 1950. Em 1973, ela se transferiu para 
Extrema, no Sul de Minas e, 17 anos mais tarde, entrou no mercado externo. Em 1991, ela se 
associou à espanhola Fagor Ederlan Sociedade Cooperativa, que pertence à divisão 
automotiva do grupo Mondragón Cooperación Cooperativa, criando a Fagor Fundição Brasileira 
S.A.. Dados de 2000 do grupo empresarial espanhol revelam um faturamento de 7,06 bilhões 
de euros, para um investimento superior a 122,8 bilhões de euros e 53,37 mil funcionários 
contratados. A produção mundial da Ederlan chega a 300 mil toneladas ao ano. 
©Investnews 
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FALMEC - Brasil terá primeira fábrica fora da Itália 
 
A Falmec, fabricante italiana de coifas, fornos e fogões de luxo, vai ampliar sua linha de 
produtos no Brasil com a inauguração de sua primeira fábrica fora da Itália.  
A unidade, que entrará em operação no mês que vem, em Bangu (RJ), contará com 
investimentos de R$ 10 milhões e gerará 90 empregos diretos. O Brasil responde atualmente 
por 7% das vendas da companhia, que em 2003 chegaram a 70 milhões de euros. A 
expectativa é triplicar a participação do país na receita total da empresa, nos próximos dois 
anos.  
A nova unidade, que terá 7.500 m² de área construída, com capacidade de produção de até 
oito mil coifas por ano e será utilizada para abastecer os mercados brasileiro e sul-americano. 
No Brasil desde 1998, a Falmec basicamente importava os seus produtos da Itália. A idéia é 
atingir a auto-suficiência já no próximo ano. Para isso, os técnicos da empresa estão 
trabalhando no lançamento de duas novas linhas de coifas estritamente nacionais. 
(Fonte: Valor Econômico, 8/9/04) 
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Fazenda Pé Forte implanta pólos de criação de avestruzes 
 
A Fazenda Pé Forte, um dos maiores criatórios de avestruzes do País, com sede em Uberaba 
(MG), promete investir pesado para ampliar e consolidar a estrutiocultura no Nordeste, a partir 
da implantação de pelo menos quatro pólos de criação do Projeto Integração, na Bahia e 
fronteira com Sergipe. Cada um dos pólos deve receberinvestimentos da ordem de R$ 3 
milhões.  
O potencial de crescimento da estrutiocultura é muito grande na região, que tem alguns 
parceiros realmente interessados, e o primeiro núcleo estará operando plenamente no primeiro 
trimestre de 2005. A base do Projeto é a união de parceiros, Pé Forte e criadores, e segue 
modelo que consolidou a avicultura e a suinocultura na região Sul do País, garantindo 
destaque na exportação de carne.  
Funcionando em molde semelhante ao sistema de franquia, o projeto inclui fornecimento das 
aves, know-how para criação, e responsabilidade técnica por conta da Pé Forte.  
A estrutura do projeto prevê, para os pólos de criação, conjunto de produtos e serviços 
prestados aos criadores pela fornecedora, que incluem fábrica de rações, área de engorda 
para aves até os três meses de idade, assistência veterinária e técnica, incubação e transporte, 
mais consultoria em manejo e gerenciamento.  
O produtor interessado deve dispor de cinco alqueires, para iniciar a criação e para a formação 
de rede de apoio, a distância máxima deverá ser de 150 quilômetros entre os pólos.  
Cada grupo de cinco pólos estará conectado a uma central de abate e distribuição de carne e 
subprodutos do avestruz, como couro e plumas para fechar com eficiência a cadeia. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 20/12/04) 
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FBA investe R$ 20 milhões para dobrar a produção 
 
A Fundição Brasileira de Alumínio (FBA), fundada em 1981, que produz peças de alumínio para 
clientes como Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Honda, Fiat, General Motors, TRW e Delphi, 
está investindo R$ 20 milhões para construir uma nova fábrica de 17 mil metros quadrados 
num terreno de 105 mil metros quadrados localizado em Tatuí (SP).  
A nova unidade - que será inaugurada em meados de 2005 - permitirá que a FBA dobre de 500 
toneladas mensais, hoje, para 1 mil toneladas, a produção de peças fundidas de alumínio. Para 
isso, o quadro de pessoal, de 350 pessoas, será multiplicado quase três vezes, para 850 
empregados.  
O negócio da FBA, em grande parte, é direcionado para o mercado externo. Fornecedora de 
peças de precisão, os produtos da empresa são submetidos à homologação, por exemplo, pela 
Opel, a marca da General Motors na Alemanha, e pela DaimlerChrysler, também na Alemanha. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 8/9/04) 
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FCA investirá US$ 330 mi em novo trecho em MG  
 
A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) vai investir US$ 330 milhões num novo trecho de 450 
quilômetros de ferrovia na área de concessão da Ferrovia Centro Atlântica. A obra na região 
metropolitana de Belo Horizonte resolverá um "nó" no corredor de exportação Goiás-Minas-
Espírito Santo, permitindo que o volume de grãos escoado seja dobrado. 
O investimento será feito na região da Serra do Tigre, entre os municípios de Ibiá e Garças de 
Minas. O novo trecho seria uma alternativa passando fora da capital. A linha férrea passa hoje 
por áreas urbanizadas, tornando necessárias mais de 200 passagens de nível na região 
metropolitana. 
Com o novo trecho, o movimento que hoje é de 10 trens por dia poderia chegar a 20 trens por 
dia. No ano, o volume de carga poderia subir dos atuais 5 milhões de toneladas para 10 
milhões de toneladas. 
(Fonte: Valor Econômico, 22/9/04) 
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FCC -  Refino aumenta e a FCC produz mais catalisadores  
 
A Fábrica Carioca de Catalisadores, joint venture entre a Petrobras e a norte-americana 
Albemarle, está investindo US$ 25 milhões para aumentar sua produção das atuais 33 mil 
toneladas/ano para 45 mil toneladas de catalisadores e aditivos para o refino de petróleo.  
A expansão da fábrica tem por objetivo atender o crescimento da capacidade de refino das 16 
unidades da Petrobras e de outras empresas que atuam no País. A fábrica de catalisadores é 
líder no mercado sul-americano e está entre as três maiores do setor no mercado mundial.  
O faturamento atual da FCC é de US$ 90 milhões. A maior parte da produção de catalisadores 
(75%) da FCC é destinada para o abastecimento do mercado interno e o restante é exportado 
para refinarias, principalmente da América do Sul. Os catalisadores são usados na quebra das 
moléculas do óleo bruto (craqueamento) para a produção dos derivados de petróleo e os 
aditivos para melhorar a qualidade dos produtos.  
A FCC foi criada em 1984 e a unidade do distrito industrial de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, 
começou a funcionar em 1990 para atender às necessidades do mercado brasileiro de refino 
de petróleo, devido às características do petróleo extraído pela Petrobras nos poços nacionais, 
em sua maioria pesado. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 6/12/04) 
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Ferramentas Gerais - Empresa do Sul amplia a estrutura  
 
A rede FERRAMENTAS GERAIS inaugura, em Caxias do Sul (RS), a quinta loja no País. Isso 
reforça sua posição de líder nacional no fornecimento de ferramentas, máquinas e suprimentos 
industriais e de serviços na especialidade de MRO (manutenção, reparo e operação). O 
investimento é de R$ 2,5 milhões e a unidade deve responder por um faturamento anual de R$ 
40 milhões. Pertencente ao grupo gaúcho SLC, a Ferramentas Gerais tem hoje lojas nos 
estados do Rio Grande do Sul (Porto Alegre), Paraná (Curitiba), Santa Catarina (Joinville) e 
São Paulo (São José do Rio Preto). Conta ainda com centros de distribuição em Contagem 
(MG), Salvador (BA) e Itu (SP). A empresa deve fechar o ano com um faturamento de R$ 600 
milhões, 30% a mais em relação a 2003. 
 
GAZETA MERCANTIL- 22/12/2004 
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Firestone ampliará em 25% produção em Santo André 
 
A Bridgestone Firestone vai investir US$ 110 milhões para ampliar em 25% a capacidade de 
produção de sua fábrica em Santo André (SP), que hoje é de 33 mil pneus por dia.  
O aumento da presença da Bridgestone no país será feito em duas frentes. Na planta paulista, 
que produz também pneus de passeio, a idéia é instalar novas tecnologias na fabricação de 
pneus de carga, agrícolas e fora-de-estrada ao longo do próximo ano. Já a unidade de 
Camaçari (BA) será voltada exclusivamente aos pneus de passeio e caminhonetes de alta 
performance. 
Os dois aportes deverão ampliar o peso das operações brasileiras na distribuição global de 
negócios da empresa. O Brasil deverá firmar-se como a mais importante plataforma de 
exportações da Bridgestone na América Latina. 
A fábrica de Camaçari, cidade a 45 quilômetros de Salvador, receberá R$ 450 milhões na 
primeira fase de implantação. A planta ficará em uma área de um milhão de metros quadrados 
e deverá começar a operar em junho de 2006. Até o final desse mesmo ano, a companhia já 
deverá ter decidido se levará à frente ou não a segunda etapa do projeto. Isso vai depender de 
como o mercado vai estar até lá. Somadas, as duas fases prevêem investimentos de R$ 784 
milhões. 
(Fonte: Valor Econômico, 16/12/04) 
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FLEXOFFICE quer atingir pequena empresa 
 
Os profissionais liberais e pequenas empresas são os alvos da FLEXOFFICE, empresa de call 
center comandada por Antenor Mayrink Veiga e Wagner Resende, que iniciou suas atividades 
no Rio de Janeiro em junho. A FLEXOFFICE aposta em um novo modelo de serviço de 
atendimento telefônico para conquistar esses usuários. "Realizamos um estudo sobre o 
potencial desse mercado, e a idéia é atingir cerca de 1% dos usuários de celulares ou 10% dos 
profissionais liberais sindicalizados e associados", disse Resende, idealizador do projeto. A 
empresa está investindo R$ 2 milhões em infra-estrutura, aquisição de equipamentos e mídia. 
Com vinte funcionários e quinze posições de atendimento (PAs) no Rio, a FLEXOFFICE já 
possui mais de 200 clientes. "Em duas semanas, vendemos 150 planos novos. Em doze 
meses, esperamos triplicar a capacidade de atendimento e mais de cinco mil clientes", afirmou 
Resende. A FLEXOFFICE pretende expandir, até o final do ano, o serviço para São Paulo. 
Para isso, quer atrair novos sócios investidores. 
 
GAZETA MERCANTIL– 09/07/2004 
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FNAC destina R$ 35 milhões às lojas  
18/05/04 - [Meio Ambiente]  
 
A rede francesa Fnac está determinada a investir no Brasil, especialmente na região Sul. A 
empresa inaugura, em Curitiba, a sua quinta loja no País. 
Já foram iniciadas também ás obras da Fnac Brasília, que abrirá as portas em julho, e já 
anuncia, para 2005, investimentos da ordem de R$ 60 milhões em mais duas novas filiais: a 
segunda no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte, ambas com até 4 mil m de área de 
venda e um total de 120 mil itens cadastrados, cada uma.  
A empresa iniciou o ano com uma expectativa de crescimento de vendas de 75% em relação a 
2003. Ainda em maio e, no acumulado do ano, a receita já aumentou 45%.  
Este ano, o programa de investimento do grupo destina R$ 35 milhões às lojas de Curitiba e de 
Brasília.  
A Fnac Curitiba, empreendimento de R$ 15 milhões, é uma das lojas-âncoras do Park 
Shopping Barigui, onde ocupa uma área de 3 mil m. O shopping foi inaugurado há seis meses 
e pertence ao grupo carioca Multiplan, com o qual a rede francesa tem outras iniciativas, como 
a Fnac Barra (no Barra Shopping, Rio de Janeiro).  
Quando abriu a primeira loja no Brasil, a Fnac Pinheiros, em São Paulo, em 1999, foi preciso 
trazer da França quase todo o mobiliário, com características muito peculiares, além de grande 
parte do material de revestimento, acabamento e comunicação.  
Na nova Fnac Curitiba, a totalidade dos materiais utilizados é brasileira, fornecidos por cerca de 
50 empresas brasileiras, entre elas fornecedores paranaenses.  
A Fnac é apontada como a maior rede européia de lojas de produtos de cultura e tecnologia da 
informação. Possui 110 grandes lojas na França, Espanha, Portugal, Itália, Mônaco, Bélgica, 
Taiwan e Brasil, empregando cerca de 19 mil funcionários. Em 2003, faturou € 3,83 bilhões.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 14/5/04) 
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Fortitech vai ampliar área de pesquisa no Brasil 
 
Líder mundial em pré-misturas de nutrientes para indústria alimentícia e com 80% no mercado 
de nutrição clínica no Brasil, a norte-americana Fortitech, empresa que chegou ao País em 
1999 prepara a ampliação da capacidade laboratorial de sua unidade local.  
A empresa vai expandir a capacidade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), processo 
fundamental para criação de novos sistemas nutricionais que serão incorporados a alimentos 
industrializados na região sul-americana. O negócio promete elevar as receitas da subsidiária 
brasileira em 50% neste ano em relação ao resultado apurado no ano passado. A empresa 
está instalada em Campinas (SP), a 5 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos.  
Os investimentos previstos para este ano são de US$ 300 mil (cerca de R$ 885 mil) e serão 
usados para a aquisição de novos equipamentos de laboratórios. A decisão de reforçar a 
capacidade de P&D da Fortitech Brasil ocorreu depois de consolidar a capacidade de produção 
de pré-misturas em Campinas, hoje em 300 toneladas de pré-misturas por mês. O investimento 
total em toda a operação já alcança US$ 10 milhões, montante que inclui a construção da 
unidade industrial. A empresa não divulga seu faturamento.  
Para atender todo o mercado do Cone Sul, cuja carteira chega a 400 clientes, a empresa gasta 
mais de 10% de suas receitas em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. São 
formulações que são desenvolvidas e preparadas para ser agregadas ao produto 
industrializado. O ritmo de geração de novas formulações é intenso. Por ano, são cerca de mil 
novas formulações feitas em parceria com a indústria alimentícia. O portfólio inclui cereais 
matinais, alimentos infantis, bebidas isotônicas, iogurtes, entre outros.  
Hoje, a empresa opera com 35 funcionários, 15 dedicados ao desenvolvimento de substâncias. 
O modelo de negócio não segrega a área de P&D do chão de fábrica. Os responsáveis pelas 
formulações estão envolvidos na produção.  
O tipo de negócio da Fortitech é relativamente novo. A indústria de alimentos fortificados fatura 
no mundo US$ 150 bilhões, e apenas 2% são oriundos da região sul-americana. A Fortitech 
afirma ter uma participação "importante" nestes US$ 3 bilhões. A constituição de empresas 
focadas no desenvolvimento de sistemas nutricionais para alimentos faz parte da 
desverticalização deste mercado.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 27/8/04) 
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Fosfertil quer investir US$ 900 milhões 
 
A Fosfertil Ultrafertil, maior indústria de matérias-primas de fertilizantes do País, tem 
engatilhado um pacote de investimentos de US$ 900 milhões para ampliar suas operações.  
Desse volume, US$ 500 milhões devem ser aplicados para duplicar a produção de fosfatados e 
outros US$ 400 milhões para aumentar a produção de nitrogenados, como a uréia e a amônia.  
Esse último projeto, no entanto, ainda depende de definição sobre o fornecimento de gás pela 
Petrobras. Depende da decisão da companhia de retomar ou não esse mercado para colocar 
em prática o projeto na área de nitrogenados. A produção de nitrogenados depende do gás 
natural fornecido pela estatal brasileira. As duas fábricas da Fosfertil - em Cubatão (SP) e em 
Araucária (PR) - estão estrategicamente localizadas ao lado de unidades da Petrobras.  
As safras recordes de grãos e o salto tecnológico da agricultura brasileira nos últimos anos 
impulsionaram o setor de matérias-primas para fertilizantes. O desafio desse setor é investir 
mais. Nos últimos dez anos, o setor de fertilizantes tem crescido a uma taxa média de 8% ao 
ano.  
A meta é ampliar a participação da Fosfertil no segmento, ainda dominado por importados, que 
detêm 50% das vendas de fosfatados e 70% de nitrogenados.  
Com 35% das vendas do segmento, a Fosfertil está investindo atualmente R$ 280 milhões para 
ampliar sua atuação em fosfatados. O projeto, anunciado em novembro de 2003, vai permitir 
aumentar em 23,5% a produção de fosfatados até 2005, o que significará mais 167 mil 
toneladas por ano. O atual programa de investimentos ampliará a capacidade do Complexo de 
Mineração de Tapira (MG), do Complexo Minero-Químico de Catalão (GO) e do Complexo 
Industrial de Uberaba (MG). A produção chegará a 1,77 milhão de toneladas por ano.  
O novo pacote de investimentos, que ainda precisa do aval do Conselho de Administração, 
poderá ser financiado com recursos próprios e agentes financeiros, como o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) o International Finance Corporation (IFC). 
Somente o projeto de nitrogenados significará a produção de 800 mil toneladas de amônia e 
800 mil toneladas de uréia.  
Apesar das perspectivas otimistas para a agricultura nos próximos anos, o Brasil deve 
prosseguir como grande importador mundial de fertilizantes. A maioria das empresas não tem 
interesse em investir em razão do difícil acesso à matéria-prima nacional e à dificuldade de 
obtenção de lavras de minas.  
É clássico o exemplo do potássio. O fornecimento da matéria-prima do potássio, o cloreto de 
potássio, é quase uma exclusividade da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), dona de uma 
mina em Sergipe.  
Cerca de 90% do potássio consumido é importado. A Vale atende somente 10% da 
necessidade nacional. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 5/10/04) 
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Free Way investe R$ 10 milhões na Bahia 
 
A fabricante paulista de calçados e artefatos de couros, Free Way, está investindo R$ 10 
milhões em sua segunda unidade industrial fora do Estado de São Paulo. A fábrica, que está 
sendo construída no município de Jacobina (BA), a 330 quilômetros de Salvador, vai se juntar a 
uma outra unidade da empresa naquele estado, localizada na cidade de Terra Nova.  
Com a ampliação da produção na Região Nordeste pretende aumentar a participação regional 
no faturamento que hoje é de 25%, em pelo menos 50%. Somente na Bahia, o objetivo é 
dobrar o volume de vendas. 
(Fonte: Valor Econômico, 17/9/04) 
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Furnas prepara investimento de R$ 1,1 bilhão em 2005 
 
27/07/04 - [Energia]  
Furnas prepara investimento de R$ 1,1 bilhão em 2005 
 
Furnas Centrais Elétricas aumentará o volume de investimento em 2005 11%, passando de um 
montante de R$ 990 milhões para R$ 1,1 bilhão.  
Para chegar ao valor pretendido, a empresa poderá recorrer pela terceira vez a fundos de 
recebíveis. Em menos de oito meses, a estatal lançou operações de quase R$ 600 milhões. 
Além de garantir o aumento do orçamento, o outro objetivo é aumentar a carteira de projetos 
nas áreas de transmissão e geração.  
A empresa informou que quatro lotes serão disputados por Furnas no leilão de linhas de 
transmissão de setembro. A empresa deverá formar parcerias com a Cemig (MG) para 
concorrer nas linhas Furnas/Pimenta, de 75 quilômetros de extensão em 345 kV, e Itutinga/Juiz 
de Fora, de 140 quilômetros em 345 kV. O investimento estimado pela Aneel nos dois 
empreendimentos, localizados em Minas Gerais, chega a R$ 119,5 milhões.  
Já com a Eletronorte*, Furnas poderá disputar a linha Cuiabá (MT)/Itumbiara (MG). O 
empreendimento de 811 quilômetros de extensão deverá receber investimentos de R$ 831,3 
milhões. As parcerias com a Eletronorte e Cemig poderão contar com investidores privados. 
Além dos consórcios, Furnas tentará arrematar a linha Macaé/Campos, de 92 quilômetros de 
extensão em 345 kV. 
É um projeto pequeno e Furnas tem condição de tocar sozinha. Já na área de geração, Furnas 
cobrou uma definição dos sócios da hidrelétrica Serra do Facão - Alcoa Alumínio (50,4%), 
Companhia de Cimento Itambé (4,5%), Companhia Brasileira de Alumínio* (16,97%), DME 
energética (10,09%) e Votoramtim Cimentos (18%) - sobre a possibilidade de parceria.  
A estatal informou que uma correspondência foi enviada pedindo uma posição sobre o assunto. 
A hidrelétrica está localizada em Goiás, e tem 210 MW de capacidade instalada. 
(Fonte: CanalEnergia, 26/7/04) 
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Furnas e Siif vão construir usina eólica no RJ 
 
Na segunda reclassificação de projetos do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia (Proinfa), divulgada pela Eletrobrás*, está a construção da usina Quintanilha Machado, 
em Arraial do Cabo, região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro.  
A estatal entrou na concorrência do projeto por meio de consórcio com a francesa Siif Energie 
do Brasil, braço da estatal francesa EDF para assuntos de energia alternativa. Furnas teria 
participação de 49% na planta e, a multinacional, dos 51% restantes.  
A usina, com capacidade de 135 MW, está orçada em cerca de US$ 135 milhões. Será 
solicitado junto ao BNDES o limite de financiamento estabelecido pelo Proinfa, que é de 70% 
do valor total do projeto. O cronograma de obras prevê que a usina comece a funcionar até o 
segundo semestre de 2006. Além do projeto de energia eólica no Rio de Janeiro, a Siif também 
foi reclassificada para a construção da usina eólica da Foz do Rio Choró, no Ceará, com custo 
de implantação estimado em US$ 25 milhões.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 10/8/04) 
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GALENA deve construir nova unidade 
 
A GALENA QUÍMICA E FARMACÊUTICA, criada em 1987 como primeira indústria fornecedora 
de insumos farmacológicos para o amplo mercado magistral (formado pelas chamadas 
farmácias de manipulação), decide até o final deste ano se monta uma unidade de produção 
em Anápolis (GO). A dúvida da empresa é: qual será o comportamento do mercado brasileiro 
nos próximos anos, segundo Agenor Giuliette Júnior, Vice-Presidente da GALENA. A empresa 
mantém uma pequena unidade de produção em Campinas (SP), onde também funciona o 
projeto que pretende mudar a história da GALENA. É a unidade de tecnologia avançada, que 
faz parte de um projeto grande, que envolve desenvolvimento de produtos, a partir da 
incorporação de inovações científicas. A estimativa é de um investimento de US$ 10 milhões. O 
aporte pode ser muito maior, sobretudo quando entrar nesta conta a construção de uma nova 
unidade industrial para a fabricação dos insumos com tecnologias agregadas. 
 
GAZETA MERCANTIL – 13/08/2004 
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Galena deve construir nova unidade de US$ 10 mi 
 
A Galena Química e Farmacêutica, criada em 1987 como primeira indústria fornecedora de 
insumos farmacológicos para o amplo mercado magistral (formado pelas chamadas farmácias 
de manipulação), decide até o final deste ano se monta uma unidade de produção em Anápolis 
(GO).  
A empresa mantém uma pequena unidade de produção em Campinas (SP), ao lado da área 
tradicional de fracionamento de insumos destinados às farmácias de manipulação. No mesmo 
espaço da pequena unidade, funciona o projeto que pretende mudar a história da Galena.  
É a unidade de tecnologia avançada, que faz parte de um projeto grande, que envolve 
desenvolvimento de produtos, a partir da incorporação de inovações científicas. Também é um 
projeto caro. A estimativa "subestimada", é de um investimento de US$ 10 milhões, a serem 
aplicados em cinco anos. O aporte pode ser muito maior, sobretudo quando entrar nesta conta 
a construção de uma nova unidade industrial para a fabricação dos insumos com tecnologias 
agregadas. Esta cifra será o investimento com recursos próprios, mas é quase certo que 
projetos consumam muito mais. Neste caso, a empresa buscará aportes no mercado, seja junto 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) seja em operações de 
captação internacional. 
O Projeto Tecnologia Avançada foi concebido com a finalidade de assegurar à Galena um 
caminho alternativo à condição de simples distribuidora de insumos farmacêuticos, uma 
espécie de trading de commodities farmacológicas. Como tal, a Galena compra e distribui 
1.070 tipos diferentes de insumos químicos, 95% importados, tanto no mercado magistral 
quanto no industrial, segmento em que a Galena entrou há cerca de quatro anos. Hoje, as 
receitas com as vendas dividem-se igualmente entre os dois mercados.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 9/8/04) 
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Gamesa deverá investir US$ 24 milhões  
 
Os investimentos na implantação do parque eólico Serra dos Antunes, no Rio Grande do Sul, 
ficarão em torno de US$ 24 milhões. O projeto foi incluído no Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas, na segunda reclassificação do programa divulgado pela Eletrobrás*.  
O projeto original da empresa Gamesa prevê a geração de 98 MW de energia, porém o 
montante contratado no âmbito do Proinfa deverá ser de 21,7 MW. A Eletrobrás está avaliando 
como conciliar a potência prevista pela Gamesa (98 MW), que viabiliza o empreendimento, com 
a disponibilidade do Proinfa. 
Os demais parques eólicos já confirmados no RS serão instalados em Tramandaí, pela 
empresa Elebrás, com capacidade de 70 MW, e em Osório, pela Enerfin, que terá três parques 
eólicos com 50 MW de potência instalada cada um.  
A Gamesa deverá instalar 25 turbinas eólicas de 850 kW em uma área de aproximadamente 
300 hectares em Piratini. O total de investimentos para os cinco projetos de geração eólica e 
oito pequenas centrais hidrelétricas no Proinfa deve chegar a R$ 1 bilhão, com a geração de 
2,5 mil empregos diretos. Serão gerados 405 MW de potência, cerca de 10% da demanda total 
do estado. 
(Fonte: Canal Energia, 24/8/04) 
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Gandini e Kia Motors 
 
25/10/2004 - 18h14  
Com peças coreanas, Kia começa a fabricar carro no Brasil  
FABIANA FUTEMA 
da Folha Online 
 
A Kia Motors do Brasil se prepara para construir sua primeira montadora de veículos no país. A 
unidade --que será instalada em Pouso Alegre (MG)-- deve começar a funcionar em junho de 
2006, com uma produção inicial de 600 caminhões leves por ano.  
 
Construída em parceria com a Usipart, do grupo Usiminas, e governo do Estado de Minas 
Gerais, a montadora de caminhões da marca Kia Motors utilizará muitas peças importadas da 
Coréia do Sul.  
 
"As peças virão estampadas da Coréia. À medida que a unidade começar a produzir no país, 
vamos ampliar o índice de nacionalização dos veículos", disse o presidente da Kia Motors do 
Brasil, José Luiz Gandini. 
 
Segundo ele, a unidade de Pouso Alegre terá uma produção com um índice de nacionalização 
inicial de 40%. "Mas ainda no primeiro ano pretendemos chegar a 60%." 
 
A Usipart será responsável pela soldagem e pintura das cabines importadas do Bongo e pela 
montagem, soldagem e pintura das caçambas. "Estamos estudando se traremos o chassis 
montado ou se vamos construí-lo também na Usiparts. A princípio, o power train (motor, 
câmbio e diferencial) será importado", disse Gandini. 
 
Segundo ele, a cidade de Pouso Alegre foi escolhida para facilitar o sistema de logística, já que 
os serviços de montagem, soldagem e pintura de cabines será feito na Usipart. "Haverá trilhos 
que ligarão a Usipart à Kia Motors. As carrocerias seguirão nesses trilhos da Usipart para a Kia, 
onde o caminhão terminará de ser montado." 
 
Por conta desse sistema de produção, a unidade da Kia Motors vai empregar 300 funcionários. 
A Usipart deve contratar mais 200 para a linha de pintura de carrocerias. 
 
O investimento da Kia Motors será de R$ 15 milhões de janeiro de 2005 e junho de 2006. Até 
2008, os investimentos poderão chegar a R$ 50 milhões. A Usipart entrará com mais R$ 20 
milhões. 
 
Nessa unidade será fabricado o Bongo, um utilitário para transporte de cargas leves utilizado 
nos centros urbanos.  
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Gasa receberá investimento de US$ 80 milhões 
 
A destilaria de álcool Guanabara Agroindustrial (Gasa), com sede em Andradina (SP) e 
controlada pela Franco Brasileira Açúcar e Álcool S/A (FBA), vai produzir açúcar a partir da 
safra 2005/06.  
O projeto inclui a ampliação da moagem de cana dos atuais 850 mil toneladas para 3,5 milhões 
de toneladas nos próximos quatro anos. 
Os investimentos na empresa, que envolvem a indústria de açúcar e a expansão da área 
plantada de cana, deverão ser US$ 80 milhões nos próximos quatro anos. 
A atual produção de álcool da Gasa é de cerca de 80 milhões de litros, entre anidro e 
hidratado. A Gasa começa a receber investimentos para o aumento de 40% da área plantada. 
A expectativa é de que a colheita atinja 1,2 milhão de toneladas na safra 2005/06. A expansão 
de área para uma safra de 3,5 milhões de toneladas de cana deverá ser concluída na safra 
2007/08. 
Além do Cosan, a destilaria tem como principal acionista o grupo francês Tereos. Cada um tem 
47,5% de participação acionária, cabendo à trading Sucres et Denrees (Sucden) os demais 5%. 
Constituída em 2002, a FBA controla, ainda, as usinas paulistas Univalem, que também produz 
açúcar orgânico, e Ipaussu. 
Fundada em 1996, a Gasa tinha como um dos acionistas o empresário Pedro Grandene. 
Quando decidiu adquirir os 50% de participação do empresário, em 2002, a FBA já tinha planos 
de iniciar a produção de açúcar. 
Com faturamento anual estimado em cerca de US$ 600 milhões, o grupo Cosan tem 
atualmente 12 usinas de açúcar e álcool, uma refinaria em Santa Catarina - adquirida no início 
deste ano - e operações portuárias para exportação de açúcar em Santos. O faturamento da 
FBA está estimado em R$ 300 milhões. 
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Gas Natural SPS vai investir R$ 100 milhões 
14/12/04 - [Energia]  
Gas Natural SPS vai investir R$ 100 milhões na expansão em 2005 
A Gas Natural SPS*, distribuidora que atua no sul paulista, vai investir R$ 100 milhões em 2005 
para realizar a expansão de sua rede. Somente o novo ramal previsto, que instalará dutos 
pelas cidades de Porto Feliz, Boituva, Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista, consumirá 
metade de todo o investimento previsto, aproximadamente R$ 50 milhões. 
No total, a estimativa é de que a empresa, controlada pelo grupo espanhol Gas Natural, atinja, 
até o final do ano que vem, 22.650 clientes, dos quais 21,8 mil serão residenciais, 538 
comércios, 207 indústrias e 31 postos de abastecimento de gás natural veicular (GNV), 
totalizando um consumo de 338 milhões m³ no ano.  
Segundo a Gas Natural SPS, em todas as cidades do futuro ramal já existem indústrias 
interessadas em consumir gás natural como fonte de energia. Entre elas estão a Cervejaria 
Petrópolis, em Boituva; Vetran, em Porto Feliz; Ajinomoto e Cerâmica Laranjal Paulista, ambas 
em Laranjal Paulista. São os contratos de fornecimento para as indústrias que possibilitam o 
investimento na nova infra-estrutura.  
Caso seja repetida a atuação deste ano, a meta projetada pela empresa poderá até ser 
superada. Para 2004 estava previsto passar dos cerca de 8 mil clientes existentes no início do 
ano para um total de 14 mil, o que consumiria cerca de R$ 71 milhões em investimentos. 
Somente até novembro, a distribuidora já atingiu 14.165 consumidores e em dezembro ainda 
serão conectados à rede mais 173.  
O número de novos consumidores ultrapassou a expectativa mesmo que o novo ramal 
projetado para este ano, que passaria por Mairinque, São Roque, Araçariguama e Itapetininga, 
não chegou a esta última cidade por falta de contratos com indústrias do município. Vai fechar 
o ano com um volume total de vendas de 217 milhões de m³, sendo que em dezembro atingirá 
o pico de fornecimento de um milhão de m³ por dia. 
O alto crescimento é resultado do forte trabalho de marketing para conquistar o mercado da 
região, que até a assinatura do contrato de concessão era inexplorada. O grupo comemora, em 
especial, as 130 indústrias conectados à distribuidora até agora, que respondem por 90% do 
fornecimento. Somente em dezembro, serão conectadas mais nove consumidores industriais: 
Metalur, Scorro, Innovatti, Ditin Têxtil, Inal, Araquímica, Hershey‘s, Scala Massas e Máquinas 
Danly. Além disso, a Gerdau começará a receber gás natural a partir de maio, data em que a 
nova usina siderúrgica do grupo, em Araçariguama, entrará em operação.  
Estas indústrias, além de Cargill Agrícola, EZS, Metalex, Tapetes Lancer, Tortuga Zootécnica 
Agrária e Artefatos de Latex São Roque, que já estão consumindo gás natural, foram 
responsáveis pelo novo ramal, entregue no último mês. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 10/12/04)  
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Gás Natural Liquefeito do Brasil Investe US$ 38 milhões 
 
Setor de eletricidade, gás e água quente investe US$ 6,88 bilhões no semestre  
O setor de eletricidade, gás e água quente investiu US$ 6,88 bilhões no semestre, segundo 
dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, divulgados nesta 
quarta-feira, dia 21 de setembro. O levantamento listou 17 projetos desenvolvidos por estatais 
e empresas de 
capital privado. O relatório MDIC, chamado de Banco de Dados de Projetos de Investimentos, 
mostram um volume de desembolso de US$ 56,48 bilhões. 
 
O segmento com maior participação é do de indústria de transformação (57%), seguido de 
transporte, armazenagem e comunicações (14%), inústrias extrativas (13%) e produção e 
distribuição de eletricidade, gás e água (12%). Este último que inclui ainda o segmento de 
captação, tratamento e distribuição de água. 
 
O maior investimento do setor de eletricidade, gás e água quente fica com Petrobras, com 
investimentos de US$ 2,14 bilhões em gasodutos para abastecer o Nordeste do país. Outro 
destaque é o projeto da Eletronorte, de R$ 1 bilhão, para construção de uma linha de 
transmissão que transportará a produção de Tucuruí aos estados, hoje isolados, do Amapá e 
de Amazonas. A previsão é concluir o empreendimento em 2006. Outro projeto da Petrobras 
prevê a aplicação de R$ 1 bilhão na região Amazônica para levar gás natural até a cidade de 
Manaus, a fim de gerar energia elétrica na capital. 
 
Os projetos envolvem a Brascan Brasil (US$ 500 milhões), Comgás (US$ 375 milhões), Furnas 
(US$ 344 milhões), Alcan (US$ 200 milhões), Gasmig (US$ 180 milhões), Celesc (US$ 160 
milhões), Termelétrica Norte Fluminense (US$ 154 milhões) e Endesa (US$ 140 milhões). O 
relatório destaca ainda investimentos da Gás Natural SPS (US$ 132 milhões), MPX Mineração 
e Energia (US$ 125 milhões), Celg (US$ 105 milhões), Gás Natural Liquefeito do Brasil (US$ 
38 milhões), Copel (US$ 5,95 milhões) e Coelba (US$ 5 milhões). 
 
A conclusão da maioria dos projetos está prevista para este ano, mas alguns empreendimentos 
serão finalizados em 2006 ou em 2010. O relatório 
do Banco de Dados, que contempla projetos anunciados no primeiro semestre do ano, em todo 
o Brasil, reúne dados de fontes como o MDIC, entidades coligadas (BNDES, INPI, Suframa e 
Inmetro), anúncios informados por parceiros como órgãos estaduais de fomento e entidades de 
classes empresariais e informações veiculados na mídia. 
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Gasmig investe R$ 520 milhões para ampliar distribuição 
 
23/08/04 - [Energia]  
 
 
A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig), agora com novo acionista, a Gaspetro, 
subsidiária integral de gás da Petrobras, vai captar no mercado R$ 520 milhões para ampliar as 
redes de distribuição de gás em três regiões de Minas Gerais.  
A empresa de gás já tem em caixa R$ 30 milhões para investir e mais R$ 144 milhões que 
entrarão em função da compra de 40% das ações da empresa de gás pela Petrobras, que 
pertenciam à Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A Cemig continua no controle 
da empresa, com 52% das ações.  
O plano total de expansão da empresa visa um aumento no mercado de gás do estado dos 
atuas 1,6 milhão de metros cúbicos por dia para 3,5 milhões em 2006 e para 7,6 milhões de 
metros cúbicos em 2010. Para isso serão necessários R$ 1,4 bilhão em investimento. Além das 
redes de distribuição, há a necessidade de aportar R$ 880 milhões em gasodutos de 
transporte. Esses investimentos devem agora ficar a cargo da Petrobras.  
O plano de expansão vai contemplar principalmente a região do Vale do Aço, onde estão 
situadas grandes siderúrgicas do País, Sul de Minas e Triângulo Mineiro. Serão construídos 
ramais de gasoduto e centrais de distribuição, com uma rede de transporte de 1.664 
quilômetros.  
Serão construídos dois novos gasodutos, um de 174 quilômetros, ligando Lorena (SP) até 
Itajubá (MG), e outro de São Carlos (SP) até Uberaba (MG), de 290 quilômetros. Novos 
pequenos trechos também serão necessários para levar gás até o Vale do Aço. Hoje, a rede da 
Gasmig é de 130 quilômetros.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 13/8/04) 
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GM confirma investimento em Gravataí 
 
Depois de meses de negociação entre os representantes da subsidiária brasileira e a direção 
mundial, em Detroit, a General Motors confirmou ontem o investimento de US$ 240 milhões 
para ampliar a fábrica de Gravataí (RS), onde produzirá um carro para exportação a partir de 
2006.  
O próprio presidente mundial da companhia, Rick Wagoner, estará em Porto Alegre, no 
próximo dia 5, para anunciar detalhes do empreendimento. Pesou para a matriz da companhia 
investir na ampliação da produção no Brasil o pacote de incentivos que o governo gaúcho 
liberou. Mas a direção da empresa não detalhou as vantagens que receberá. 
A montadora anunciou a contratação de 1.500 empregados, que se somarão aos 2.500 já 
existentes. Com o investimento, a capacidade de produção em Gravataí passará dos atuais 
120 mil para 210 mil veículos por ano. 
A GM instalou uma fábrica em Gravataí em meados de 2000 para produzir o Celta, um modelo 
que levou a empresa a entrar com força no segmento dos compactos, alterando 
significativamente o portfólio da marca.  
Com oferta maior no mercado de carros mais simples, que representa mais da metade das 
vendas no país, a GM avançou no mercado brasileiro, chegando perto da liderança em 2003.  
Nos últimos tempos, as montadoras descobriram o potencial de exportar para outros países 
emergentes carros projetados para o mercado brasileiro.  
Mas o atual sistema de produção do Celta (um condomínio industrial, com os principais 
fornecedores ao redor) não permite a produção pelo sistema que a indústria automobilística 
chama de CKD (unidades desmontadas), usado para exportação dos veículos em kits. 
Hoje, a GM já exporta o Corsa em kits desmontados para a China, onde o governo dá 
preferência aos projetos que permitem o uso da mão-de-obra local para a montagem final.  
A GM não fornece detalhes do modelo que será fabricado a partir da ampliação, que requer 
investimento alto por ser praticamente uma nova unidade industrial.  
A montadora convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ir a Porto Alegre no dia 6 
para explicar detalhes do investimento. A GM registrou prejuízo de US$ 331 milhões na região 
que inclui a América do Sul em 2003. As condições econômicas foram apontadas como 
justificativa no relatório da companhia.  
(Valor Econômico – 27/01/04)
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General Brands investe no segmento popular de suco 
 
A General Brands - indústria brasileira de refrescos em pó, dona da marca Camp - vai fechar o 
ano com um faturamento de R$ 104 milhões, 25% acima do valor registrado em 2003. Segundo 
dados da A.C.Nielsen de setembro, a marca Camp tem 5,2% do mercado nacional, Mid (da 
Ajinomoto), tem 8,5%, a líder Tang (da Kraft) tem uma participação de 32,1%, enquanto Frisco 
(Unilever) detém 5,5% e Clight possui 9,5% do mercado.  
O segmento de sucos populares é uma das apostas da companhia, que pretende investir R$ 2 
milhões em novos produtos. A empresa irá lançar, na próxima semana, o Glitter, um refresco 
em pó com preço cerca de 20% mais baixo que o Camp. A idéia é ter um produto para competir 
com os novos refrescos que estão chegando ao mercado e que tenha competitividade para ser 
exportado para a África, por exemplo, um forte mercado consumidor. 
A empresa estima que cerca de oito novas marcas chegaram ao mercado este ano. Ao todo 
são 55 num mercado que movimenta R$ 700 milhões. 
Outro foco da General Brands, em 2005, será o Sukki, um refresco em pó não adoçado, ainda 
mais popular que o Glitter e que hoje responde por 4% da produção da General Brands. O 
produto chega ao consumidor a R$ 0,10 e concorre com marcas como Ki-suco e Ki-refresco. 
(Fonte: Valor Econômico, 8/12/04) 
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GERDAU - BNDES aprova aporte de R$ 174,6 milhões  
 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento 
no valor de R$ 174,6 milhões para a Gerdau Açominas implantar uma unidade industrial no 
município de Araçariguama (SP).  
O projeto, com capacidade de produção de 900 mil toneladas de aço por ano, tem implantação 
prevista para 2005 e vai gerar 400 empregos diretos. O financiamento será realizado em duas 
modalidades: R$ 73,8 milhões serão concedidos de forma direta à Gerdau Açominas e os 
outros R$ 100,8 milhões serão repassados pelo Santander, para compra de máquinas e 
equipamentos nacionais (Finame).  
A operação é parte do investimento na primeira etapa de implantação da unidade de 
Araçariguama, no valor de R$ 282 milhões, dos quais R$ 174,6 milhões (61,9%), serão 
financiados pelo BNDES. A empresa já realizou, entre janeiro e setembro deste ano, aporte de 
R$ 23,3 milhões no projeto, dos quais o BNDES participou com R$ 4 milhões. A implantação 
completa da unidade prevê investimentos de R$ 820 milhões, para uma capacidade instalada 
anual de 1,3 milhão de toneladas de aço e 1,2 milhão de toneladas de laminação (vergalhões), 
destinados à construção civil e utilizados em armaduras de concreto. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 17/12/04) 
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Gerdau - Investimentos  
10/12/04 - [Indústria & Tecnologia]  
 
 
O grupo Gerdau anunciou ter obtido financiamento de US$ 240 milhões para o seu projeto de 
modernização e ampliação da usina de Ouro Branco (MG). A operação foi realizada por meio 
da Gerdau Açominas, controlada responsável pelas operações siderúrgicas do grupo no Brasil. 
O financiamento foi obtido junto ao Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), agência 
de crédito ligada ao governo do Japão.  
O plano de ampliação da usina de Ouro Branco prevê elevar a capacidade das atuais 3 
milhões para 6 milhões de toneladas anuais. Na primeira etapa do projeto, que será concluída 
em 2007, a capacidade subirá para 4,5 milhões de toneladas. Segundo a Gerdau, esta primeira 
fase vai necessitar investimentos de US$ 800 milhões. Os recursos restantes (além dos US$ 
240 milhões) virão da própria empresa, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e de linhas de bancos estrangeiros. A conclusão da segunda etapa dependerá 
da demanda do mercado, mas a previsão é por volta de 2010. O investimento para a segunda 
fase ainda depende de estudos. A usina de Ouro Branco produz tarugos, blocos, placas, perfis 
e fio-máquina.  
Conforme o acordo, a NEXI vai cobrir 97,5% do risco político e 95% do risco comercial. O risco 
político é referente a possíveis alterações da política do governo brasileiro sobre pagamentos 
ao exterior e, o comercial, aos compromissos assumidos pela empresa. O relacionamento de 
longo prazo da usina de Ouro Branco com empresas japonesas foi fundamental para obter o 
financiamento, principalmente nas áreas de assistência técnica e de tecnologia.  
De acordo com o comunicado da Gerdau, o prazo total do empréstimo é de sete anos, dos 
quais dois anos são de carência e cinco de amortização, e o custo é de Libor (seis meses) mais 
2,48% ao ano, percentual que já considera a taxa de cobertura de risco pelo NEXI. O ABN 
Amro foi o líder e o estruturador da operação e os recursos serão disponibilizados pelo ABN 
Amro Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi e UFJ Bank Limited. Conhecida como untied 
loan, a operação tem a peculiaridade de não estar vinculada com a origem do fornecimento. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 8/12/04)  
 04/11/04 - [Indústria & Tecnologia]  
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Gerdau investe R$ 750 milhões em usina paulista  
 
A Gerdau decidiu acelerar os planos de construção da sua usina de Araçariguama (SP). A 
planta deve começar a operar em maio de 2005, com a ativação da aciaria.  
Em abril de 2006, entra em funcionamento a linha de laminação (etapa em que o material é 
transformado em produto final, como vergalhões). Anunciado em 2001, o projeto ficou em 
marcha lenta durante os últimos anos, enquanto a Gerdau esperava o fim da recessão no 
mercado interno. A usina consumirá investimentos de 750 milhões de reais.  
Na primeira fase, serão gastos 500 milhões até 2006, entre recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), fornecedores, outras instituições financeiras e 
da própria empresa. Nesta etapa, a aciaria da usina operará com capacidade instalada de 900 
mil toneladas anuais e a laminação, 600 mil toneladas anuais. A segunda fase, a partir de 
2006, requererá mais 250 milhões de reais para a ampliação da capacidade instalada. Ao final 
da expansão, a capacidade total instalada será de 1,3 milhão de toneladas de aço por ano, 
sendo 1,2 milhão de toneladas de vergalhões para construção civil 
Segundo a Gerdau, a nova usina atenderá o mercado interno, principalmente os estados de 
São Paulo e Mato Grosso do Sul, atualmente abastecidos pela Gerdau Cosigua (no Rio de 
Janeiro) e Gerdau Divinópolis (Minas Gerais). Com a unidade de Araçariguama, a capacidade 
total instalada do grupo Gerdau nas Américas crescerá 8%, para 18 milhões de toneladas de 
aço por ano.  
(Fonte: Portal Exame, 20/10/04) 
 06/07/04 - [Indústria & Tecnologia]  
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Gerdau anuncia aporte de R$ 1 bilhão no RJ 
 
O Grupo Gerdau anuncia a ampliação do seu pólo siderúrgico em Santa Cruz, no Rio de 
Janeiro. Os investimentos de mais de R$ 1 bilhão serão destinados para o aumento da 
capacidade de produção de aços longos da unidade já existente, a Gerdau Cosigua, e a 
construção de uma nova usina de aços especiais para atender a demanda da indústria 
automotiva. 
(Fonte: UOL Noticias, 17/12/04)  
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Gerdau investe R$ 750 milhões em usina paulista  
 
A Gerdau decidiu acelerar os planos de construção da sua usina de Araçariguama (SP). A 
planta deve começar a operar em maio de 2005, com a ativação da aciaria.  
Em abril de 2006, entra em funcionamento a linha de laminação (etapa em que o material é 
transformado em produto final, como vergalhões). Anunciado em 2001, o projeto ficou em 
marcha lenta durante os últimos anos, enquanto a Gerdau esperava o fim da recessão no 
mercado interno. A usina consumirá investimentos de 750 milhões de reais.  
Na primeira fase, serão gastos 500 milhões até 2006, entre recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), fornecedores, outras instituições financeiras e 
da própria empresa. Nesta etapa, a aciaria da usina operará com capacidade instalada de 900 
mil toneladas anuais e a laminação, 600 mil toneladas anuais. A segunda fase, a partir de 
2006, requererá mais 250 milhões de reais para a ampliação da capacidade instalada. Ao final 
da expansão, a capacidade total instalada será de 1,3 milhão de toneladas de aço por ano, 
sendo 1,2 milhão de toneladas de vergalhões para construção civil 
Segundo a Gerdau, a nova usina atenderá o mercado interno, principalmente os estados de 
São Paulo e Mato Grosso do Sul, atualmente abastecidos pela Gerdau Cosigua (no Rio de 
Janeiro) e Gerdau Divinópolis (Minas Gerais). Com a unidade de Araçariguama, a capacidade 
total instalada do grupo Gerdau nas Américas crescerá 8%, para 18 milhões de toneladas de 
aço por ano.  
(Fonte: Portal Exame, 20/10/04) 
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Gerdau recebe recursos do BNDES para usina de SP 
 
A siderúrgica paulista do grupo Gerdau, em Araçariguama, começa, aos poucos, a ganhar 
contornos. A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
aprovou um financiamento de R$ 26,6 milhões para a montagem da subestação de energia 
elétrica. O valor representa 80% do investimento total na instalação, de R$ 33,3 milhões.  
A unidade é fundamental para a operação da usina, que ficará instalada a 50 quilômetros do 
centro de São Paulo, às margens da rodovia Castelo Branco. A localização é estratégica: está 
ao lado do maior centro consumidor do país, a região metropolitana de São Paulo. 
A usina de aço paulista do grupo gaúcho foi anunciada no início de 2001 e previa investimento 
acima de R$ 1 bilhão na época para fazer 1 milhão de tonelada de aço bruto e laminados em 
duas fases. Devido à crise econômica do país decorrente do apagão elétrico, sua instalação foi 
adiada. O grupo admitiu retomar esse projeto este ano, com a forte demanda de aço no país e 
com aumento das exportações. 
O anúncio oficial da construção da usina paulista deve ocorrer em breve. Depende de 
negociações finais do grupo com o governo de São Paulo e com o BNDES. O projeto já consta 
do programa de principais investimentos do grupo entre 2004 e 2007, que soma US$ 1 bilhão 
no país, definido no planejamento do grupo no fim de 2003. 
A usina de Araçariguama, como é chamada dentro do grupo, está desenhada com capacidade, 
em uma primeira fase, para produzir 800 mil toneladas de aço bruto, acoplada a uma unidade 
de laminação para 500 mil toneladas de produtos finais, como vergalhões, perfis e barras. A 
produção irá atender o mercado interno. 
(Fonte: Valor Econômico, 13/10/04) 
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Gerdau terá financiamento para ampliar usina mineira 
 
O grupo Gerdau anunciou ter obtido financiamento de US$ 240 milhões para o seu projeto de 
modernização e ampliação da usina de Ouro Branco (MG). A operação foi realizada por meio 
da Gerdau Açominas, controlada responsável pelas operações siderúrgicas do grupo no Brasil. 
O financiamento foi obtido junto ao Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), agência 
de crédito ligada ao governo do Japão.  
O plano de ampliação da usina de Ouro Branco prevê elevar a capacidade das atuais 3 
milhões para 6 milhões de toneladas anuais. Na primeira etapa do projeto, que será concluída 
em 2007, a capacidade subirá para 4,5 milhões de toneladas. Segundo a Gerdau, esta primeira 
fase vai necessitar investimentos de US$ 800 milhões. Os recursos restantes (além dos US$ 
240 milhões) virão da própria empresa, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e de linhas de bancos estrangeiros. A conclusão da segunda etapa dependerá 
da demanda do mercado, mas a previsão é por volta de 2010. O investimento para a segunda 
fase ainda depende de estudos. A usina de Ouro Branco produz tarugos, blocos, placas, perfis 
e fio-máquina.  
Conforme o acordo, a NEXI vai cobrir 97,5% do risco político e 95% do risco comercial. O risco 
político é referente a possíveis alterações da política do governo brasileiro sobre pagamentos 
ao exterior e, o comercial, aos compromissos assumidos pela empresa. O relacionamento de 
longo prazo da usina de Ouro Branco com empresas japonesas foi fundamental para obter o 
financiamento, principalmente nas áreas de assistência técnica e de tecnologia.  
De acordo com o comunicado da Gerdau, o prazo total do empréstimo é de sete anos, dos 
quais dois anos são de carência e cinco de amortização, e o custo é de Libor (seis meses) mais 
2,48% ao ano, percentual que já considera a taxa de cobertura de risco pelo NEXI. O ABN 
Amro foi o líder e o estruturador da operação e os recursos serão disponibilizados pelo ABN 
Amro Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi e UFJ Bank Limited. Conhecida como untied 
loan, a operação tem a peculiaridade de não estar vinculada com a origem do fornecimento. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 8/12/04)  
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Gigabyte Technologies - Chinesa investe R$ 18 mi 
 
A chinesa Gigabyte Technologies, segunda maior fabricante mundial de placas-mãe, vai 
investir R$ 18 milhões para aumentar sua capacidade produtiva e melhorar a logística de suas 
placas fabricadas em Ilhéus (BA) e Manaus (AM).  
A empresa afirma deter 70% das vendas de placas centrais que equipam os micros do País, 
considerando apenas o mercado legal.  
Agora, a Gygabyte prepara avanço em segmentos ainda dominados pelo contrabando.  
Pelas estimativas da empresa, a fatia do chamado mercado negro é de dois terços do mercado 
total. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 16/8/04) 
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GKN Anuncia investimento 
 
- Ind: Auto, Aeronáutica e Naval 
 
 
A GKN Driveline do Brasil, da divisão automotiva do grupo inglês GKN, iniciou um programa de 
investimentos para ampliar em 50% a capacidade de produção até 2008. Confiante no 
crescimento do mercado interno e no aumento das exportações nos próximos anos, a empresa 
concluirá em agosto deste ano a instalação, em Porto Alegre (RS), de uma linha de semi-eixos 
e juntas homocinéticas adquirida da Volkswagen em dezembro. 
Wilson Gomes de Andrade, presidente da GKN para a América do Sul, não divulga o 
faturamento nem os valores dos investimentos previstos, mas afirmou que o programa de 
expansão no Brasil "é o maior do grupo no mundo atualmente". Disse ainda que pretende 
transformar a unidade local na "segunda ou terceira" maior da divisão até 2006, com uma 
receita anual de US$ 160 milhões. 
A GKN do Brasil produz diariamente 6 mil conjuntos de semi-eixos e juntas homocinéticas - 
peças que transmitem a força de tração da caixa de câmbio às rodas do automóvel. É a quarta 
maior das 49 operações industriais da divisão Driveline no mundo, que em 2002 responderam 
por 41% do faturamento global do grupo, de US$ 8,1 bilhões. 
Segundo Andrade, o programa de investimentos é uma resposta às expectativas de 
crescimento do mercado doméstico e às possibilidades de aumento nas exportações para 
outras unidades GKN. No Brasil, a julgar pelo nível das encomendas, as vendas devem crescer 
28% no primeiro trimestre de 2004, em relação ao mesmo período de 2003, disse Andrade, e a 
expansão da unidade irá desafogar as linhas de produção, que hoje operam em três turnos. A 
empresa tem 1.400 empregados. 
Para o mercado externo, a GKN pretende elevar de 30% para pelo menos 35% a participação 
das exportações sobre o faturamento total no país até 2010. A operação brasileira vende para 
unidades do grupo nos Estados Unidos, Austrália, Tailândia, Malásia e Índia e a idéia é elevar 
os embarques em 11% ao ano.  
(O Estado de S.Paulo/Valor Econômico/IB - 4.2.2004
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Gol solicita quatro novos aviões 
 
A Gol Linhas Aéreas vai exercer quatro novas opções para a compra de aviões 737-800 da 
Boeing, a companhia que opera em sistema de baixos custos e tarifas, informa que avança em 
seus planos de adquirir novas aeronaves.  
A empresa, que vai exercer as opções em janeiro de 2005, informou que a transação é parte 
de um acordo fechado em maio para a compra de até 43 Boeing 737-800. O novo acordo e o 
exercício de duas opções em julho eleva o número de pedidos firmes da Gol para um total de 
21 aeronaves para entrega entre 2006 e 2009, informou a empresa em comunicado. O valor 
total da transação é de cerca de R$ 3,4 bilhões, acrescentou a companhia.  
(Fonte: Valor Econômico, 17/12/04) 
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Goodyear terá nova fábrica em SP 
 
A Goodyear anuncia a construção de uma fábrica de mangotes offshore - utilizada para a 
transferência de petróleo e derivados em alto mar - no município de Santana do Parnaíba (SP). 
O investimento será de R$ 15 milhões, sendo que R$ 10 milhões serão utilizados para a 
compra de equipamentos.  
A nova linha de mangotes (Seawing) foi desenvolvida, de acordo com informações da empresa, 
em parceria com a Petrobras, para atender às necessidades específicas da empresa. A 
capacidade de produção da nova unidade será de 500 mangotes por ano. Os produtos a serem 
fabricados em Santana do Parnaíba pesam até 3 toneladas. As obras civis serão de 
responsabilidade da Camargo Corrêa*, e devem ficar prontas no ano que vem. Na primeira 
fase do projeto, serão criados 150 postos de trabalho. A partir de 2006, segunda etapa da obra, 
o numero de funcionários deve subir para 270.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 23/9/04) 
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GRENDENE investe R$ 60 milhões em expansão 
 
A GRENDENE está investindo R$ 60 milhões para produzir mais 30 milhões de pares por ano 
até 2006. Isso deve aumentar sua capacidade produtiva em cerca de 18%. Metade do 
investimento será utilizado para a construção de uma nova fábrica, em Teixeira de Freitas (BA). 
O restante dos recursos irá para a unidade de Sobral (CE), que já é responsável pela produção 
de 85% dos calçados da empresa e terá sua capacidade ampliada a partir de maio do próximo 
ano. Esse investimento fará com que a produção da empresa no Nordeste do país se torne 
ainda mais acentuada. Nos primeiros nove meses, a produção da GRENDENE atingiu 98 
milhões de pares de calçados, um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2003. 
No ano passado inteiro, a produção foi de 121 milhões de pares. 
 
VALOR ECONÔMICO - 22/12/2004 
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Grendene investe R$ 60 milhões em expansão 
 
A Grendene está investindo R$ 60 milhões para produzir mais 30 milhões de pares por ano até 
2006. Isso deve aumentar sua capacidade produtiva em cerca de 18%. 
Metade do investimento será utilizado para a construção de uma nova fábrica, em Teixeira de 
Freitas (BA), onde serão feitos 15 milhões de pares de sapatos de plástico injetado por ano a 
partir 2006. O restante dos recursos irá para a unidade de Sobral (CE), que já é responsável 
pela produção de 85% dos calçados da empresa e terá sua capacidade ampliada a partir de 
maio do próximo ano. 
Esse investimento fará com que a produção da empresa no Nordeste do país se torne ainda 
mais acentuada. Hoje, com 5% da fabricação de calçados, a unidade de Farroupilhas (RS) - 
cidade onde foi fundada - ficará com apenas 2,6% da produção quando os investimentos foram 
concluídos. 
As unidades cearenses de Sobral, Fortaleza e Crato recebem incentivos fiscais federais e 
estaduais, sendo que mais da metade de seu lucro desde 2001 provém desses benefícios. 
Os investimentos da Grendene devem vislumbrar um aumento do consumo interno e externo. 
Nos primeiros nove meses, a produção da Grendene atingiu 98 milhões de pares de calçados, 
um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2003. No ano passado inteiro, a 
produção foi de 121 milhões de pares. 
(Fonte: Valor Econômico, 10/12/04) 
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GUANABARA planeja crescer com didáticos 
 
Líder no mercado editorial da biomedicina, no Brasil, a GUANABARA KOOGAN, prepara-se 
para disputar o segmento do ensino médio. A empresa reservou R$ 1 milhão dos R$ 11 
milhões que pretende investir este ano, para o lançamento de sete livros didáticos. Segundo 
Mauro Koogan Lorch, Presidente da editora, a expectativa é que, com a nova série, o 
faturamento aumente inicialmente 15%, passando dos R$ 30 milhões registrados no ano 
passado para cerca de R$ 34,5 milhões. Com 900 títulos e a política de lançar 200 novos 
títulos/ano, a editora está entre as dez maiores do mercado brasileiro e exporta atualmente 
cerca de R$ 2 milhões para Portugal. 
 
VALOR ECONÔMICO – 05/11/2004 
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Guascor investirá R$ 60 mi em SC 
 
O grupo espanhol Guascor está fazendo sua primeira incursão em Santa Catarina com a 
construção de uma PCH no município de Ibirama, Vale do Itajaí. A Guascor tem vários projetos 
de geração de energia no Brasil, como as PCHs do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, além 
de usinas de geração térmica a diesel no Acre, Rondônia e Pará e a gás natural em São Paulo 
e no Rio de Janeiro. O grupo fabrica motores e geradores e participa da construção de PCHs 
em vários países. 
O grupo passou cinco anos pesquisando Santa Catarina e a licença ambiental de instalação foi 
concedida em abril, mas a obra ainda não teve início porque o grupo quer fechar uma parceria 
de compra da energia, com as distribuidoras estatais ou com grandes indústrias.  
A hidrelétrica vai consumir R$ 60 milhões e gerará 21 MW. O grupo está estudando outros 
projetos no Estado, mas prefere não revelar as áreas de interesse . Santa Catarina tem duas 
vantagens em relação a outras regiões. Por ser montanhoso, a construção de uma PCH em 
Santa Catarina necessita de uma área alagada de meio quilômetro quadrado. Enquanto em um 
estado plano, a área chega a 10 quilômetros quadrados. 
O outro ponto é que o acesso de conexão ao sistema é fácil. Chega a ter 10 quilômetros de 
extensão para abastecimento de uma cidade, enquanto no Centro-Oeste, por exemplo, com 
extensão territorial é maior, a conexão chega a ter 80 quilômetros. 
(Fonte: Valor Econômico, 23/9/04) 
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Gulf em Pederneiras (SP) 
 
A Nova Gulf Brasil prepara o retorno dos postos de combustível Gulf ao País, 45 anos depois 
de sua saída do mercado brasileiro. O investimento previsto é de até R$ 250 milhões, numa 
rede de 600 pontos-de-venda nos próximos seis anos.  
 
Depois de ter vendido seus ativos para o Grupo Ipiranga, em 1959, a empresa vai montar sua 
cadeia de revendas com estabelecimentos de bandeira branca, ou os que estão sem contrato. 
O plano abrirá caminho para um megainvestimento da matriz Gulf Oil International, que planeja 
construir uma refinaria de US$ 2,3 bilhões (quase R$ 7 bilhões) no Rio Grande do Norte.  
 
Os postos Gulf venderão desde lubrificantes de marca própria até palhetas de pára-brisas. A 
produção do lubrificante Gulf, mais outros 38 produtos, como ceras, foi terceirizada em 
Pederneiras, interior paulista, desde o mês passado. A fábrica tem capacidade para processar 
500 mil litros de lubrificantes por mês, mas atualmente a produção está em torno de 300 mil 
litros mensais.  
 
Os 600 postos de combustível justificarão os planos da Gulf Oil International - controlada pelo 
Grupo Amas, de investidores europeus, árabes e asiáticos - de construir uma refinaria de US$ 
2,3 bilhões na cidade de Guamoré, no Rio Grande do Norte.  
 
O início do projeto na Região Norte, ainda depende das negociações em curso entre o governo 
local e a Petrobrás. A estatal poderá ter de 33% a 66% de participação no projeto. Trata-se de 
uma refinaria de médio porte, com capacidade de refino entre 180 mil e 230 mil barris diários 
de petróleo.  
 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 19/11/04)  
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Hamburg Süd traz navios e contêineres 
 
Armador reforça rota do Brasil. O Brasil vai ser privilegiado no plano de investimento da alemã 
Hamburg Süd, líder no transporte marítimo da América do Sul para Europa e América do Norte.  
A companhia, um dos maiores armadores do mundo, está aplicando cerca de US$ 1 bilhão na 
encomenda de 10 navios e 41 mil contêineres, que devem entrar em operação até o final de 
2005. Desses navios, seis - com capacidade de até 5,5 mil TEU - serão deslocados para o 
Brasil, onde irão ajudar a diminuir o problema de falta de embarcações que tem causado 
problemas aos exportadores nacionais. Os seis navios estão orçados em aproximadamente 
US$ 390 milhões.  
 
O Brasil está sendo privilegiado por ser considerado um dos cinco países emergentes do 
comércio mundial, de acordo com a Hamburg Süd. Os outros quatro navios, de 2,5 mil TEU 
(equivalente a contêineres de 20 pés), serão incorporados à frota internacional da companhia, 
que hoje opera 154 embarcações, sendo 45 próprias e o restante afretadas. Desses 154 
navios, cerca de 40 ajudam a fazer o comércio exterior brasileiro.  
 
Já os 41 mil contêineres encomendados pela companhia se somarão aos 250 mil em utilização 
atualmente pela Hamburg Süd no mundo e, conforme forem ingressando no sistema, ajudarão 
a aliviar a falta de unidades no Brasil.  
 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 25/8/04) 
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Hertape - Joint Venture de US$ de 20 mi em MG 
 
O catalão Laboratorios Calier e a farmacêutica mineira Laboratório Hertape constituíram uma 
joint venture para a produção de medicamentos veterinários em Minas Gerais. O montante 
envolvido no negócio é da ordem de US$ 20 milhões.  
Cada sócio vai investir 50% do valor total. O Calier, que é o 5º maior produtor farmacêutico da 
Espanha, vai aportar as patentes e a operação comercial de importação que já possuía no 
Brasil. Há também uma parcela em dinheiro.  
Já os brasileiros da Hertape entram com a unidade industrial que possuem em Juatuba (MG) 
que será adaptada, inicialmente, para a produção de uma linha de 10 medicamentos 
patenteados pela Calier. São produtos de alta tecnologia, usados para a transferência de 
embriões, aumento da ovulação, fortificação e antibióticos. 
A empresa resultante da associação se chamará Hertape-Calier Animal Health. O faturamento 
da empresa irá dobrar no primeiro ano do acordo. Em 2003 o Hertape vendeu R$ 2,2 milhões. 
O escritório comercial da Calier no Brasil, por sua vez, obteve receitas no ano passado da 
ordem de US$ 4,5 milhões. Os primeiros contatos e a aproximação entre as duas empresas 
aconteceu no âmbito das reuniões do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a 
Saúde Animal. 
O objetivo do grupo catalão com essa associação é abastecer não só o mercado brasileiro mas 
também o latino-americano. O Calier exporta para 70 países os medicamentos produzidos nas 
duas unidades fabris na Espanha e conta com filiais (que cuidam da distribuição) no México, 
Venezuela, Colômbia, Guatemala, Argentina e Uruguai. O Brasil é um mercado prioritário na 
estratégia de expansão do Calier. O rebanho brasileiro representa 12% do total mundial; o País 
também é responsável por 5% do consumo global de fármacos veterinários.  
A unidade industrial da Hertape, em Juatuba, está instalada em uma área de 67 mil metros 
quadrados, mas a Calier-Hertape já recebeu da prefeitura local, em doação, um novo terreno 
de 120 mil metros quadrados para efetuar ampliações. As obras começarão em 2005 e, além 
das patentes da Calier, deverão ser produzidos também medicamentos genéricos de uso 
humano. Para isso vão contar com a tecnologia da Kern Pharma, que pertence ao mesmo 
conglomerado da Calier, especializada na produção de genéricos e de fármacos para 
laboratórios terceiros com uma unidade própria em Barcelona.  
Calier e Kern Pharma são parte do Grupo Indukern, líder espanhol na distribuição de produtos 
de química fina e aditivos para as indústrias farmacêutica, veterinária e de alimentação. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 6/8/04) 
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Hexal - investimento de R$ 108 milhões em Cambe 
 
 
 
Brasília, 20 de Maio de 2002 - As comemorações hoje do Dia Nacional do Genérico marcam a 
entrada do Brasil em uma nova fase de produção e venda destes medicamentos. Os avanços 
consolidados em dois anos do programa transformaram o setor farmacêutico e começam a 
atrair empresas multinacionais. Mas também apontam para o início de uma reorganização do 
setor, segundo a coordenadora de genéricos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Vera Valente. 
Para ela, a tendência é que fiquem no mercado as empresas que se modernizaram e 
apostaram neste nicho. "Outras, que ficaram no meio termo entre genéricos e medicamentos 
similares, que não precisam de teste de bioequivalência, deverão sair", diz. Para Vera, as 
companhias nacionais líderes de mercado estão consolidadas e continuarão crescendo. 
As comemorações de hoje celebram os dois anos da chegada do primeiro genérico às 
farmácias. De lá para cá, a Anvisa já registrou 574 medicamentos, em mais de 1.885 
apresentações, produzidos pelas 34 empresas que atuam no mercado. A participação dos 
genéricos no mercado de medicamentos aumentou de 1,73% em janeiro de 2001 para 5,31% 
em março deste ano. As vendas acumuladas no mercado total, entre fevereiro de 2001 e março 
de 2002 foram de 1,2 bilhão de unidades. De genéricos, foram 48 milhões de unidades. 
Política de preços baixos O sucesso de vendas é creditado a dois fatores. Primeiro, ao baixo 
custo, que acabou reduzindo também o preço dos medicamentos de referência, segundo a 
Anvisa. "O caso mais emblemático é o do Renitec, que baixou tanto o preço que ficou mais 
barato que o genérico Maleato de Enalapril", diz Vera. Em segundo lugar, à legislação, que 
obriga os médicos a prescreverem o princípio ativo nos receituários da rede pública. "Eles 
acabam incorporando isso aos consultórios particulares", diz a gerente de Marketing de 
Genéricos do laboratório Eurofarma, Maria del Pilar Muñoz. 
De acordo com o instituto IMS Health, 13,6% do receituário auditado no Brasil já corresponde à 
prescrição do genérico. Há dois anos, estas receitas correspondiam a 5,3% - um crescimento 
de 158%. O mercado promissor - que cresce 9% ao mês - fez com que as dez principais 
fabricantes investissem no ano passado R$ 396,3 milhões. Pelo menos outros R$ 301,6 
milhões estão previstos para os próximos anos. No ranking de vendas, quatro empresas 
nacionais estão, disparado, no "pelotão de frente": Medley, EMS, Biosintética e Eurofarma. As 
quatro são seguidas, bem de perto, pela multinacional Ranbaxy, em uma briga que deve ficar 
mais acirrada daqui para a frente. Desde o ano passado, começaram a se instalar no Brasil as 
primeiras companhias internacionais. 
A Apotex, maior fabricante de genéricos do Canadá, por exemplo, ergue uma unidade em 
Itatiba, São Paulo, com investimento de US$ 8 milhões. A alemã Hexal, que ocupa a 10 
posição no ranking mundial de genéricos e a 2 na Alemanha, iniciou a construção de uma 
fábrica em Cambé (PR), com inauguração prevista para meados de 2003. O investimento é de 
R$ 108 milhões. 
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Hexal inaugura o maior pólo industrial farmacêutico 
 
A Hexal dá mais um passo para solidificar sua marca mundial no segmento farmacêutico 
brasileiro, ao inaugurar seu segundo maior parque industrial, na cidade de Cambé, norte do 
Paraná, com 32.000 m2 de área construída e 300.000 m2 de área total. 
A nova planta foi totalmente projetada seguindo padrões internacionais de alta qualidade e 
tecnologia. 
A nova unidade industrial gerará 550 empregos diretos, 1.100 indiretos, com investimento de 
R$ 120 milhões. Serão utilizados equipamentos modernos e de alta tecnologia, permitindo 
aumento da capacidade e garantindo maior segurança ao processo produtivo. As exportações 
serão realidade, mas a prioridade é o mercado nacional. 
A nova unidade industrial gerará 550 diretos, 1.100 indiretos, com investimento de R$ 120 
milhões. Serão utilizados equipamentos modernos e de alta tecnologia, permitindo aumento da 
capacidade e garantindo maior segurança ao processo produtivo. As exportações serão uma 
realidade, mais a prioridade é o mercado nacional. 
O grupo alemão Hexal, com grande capacidade de adaptação aos mercados em que atua, 
busca respeitar as características culturais de cada país no momento de comercializar seus 
produtos, dando grande independência às suas subsidiárias. Ao mesmo tempo, implementa 
com rigor um padrão tecnológico de alta qualidade nos mais de 41 países em que está 
presente. Em constante expansão, emprega hoje cerca de 6.000 profissionais e o faturamento 
em 2003 foi de 1,12 bilhões de Euros, crescendo anualmente mais de 20%, isto sem incluir os 
interesses da Hexal nos EUA, representados pela sua aliada EON Labs Inc. 
A Hexal do Brasil produz medicamentos genéricos, similares de marca, fitoterápicos e OTC´S, 
totalizando 129 apresentações de produtos similares de marca e 64 apresentações de produtos 
genéricos estes em 29 diferentes substâncias ativas. 
(14/09/04) 
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Rede Hilton vai construir 1.º resort no País  
 
Com inauguração prevista para o segundo semestre de 2005, o Hilton Amazon Eco Lodge terá 
196 quartos. Tratase do primeiro resort da rede no País. Localizado às margens do Rio Negro, 
no município de Novo Airão, o hotel terá expectativa de ocupação de 56% a partir do terceiro 
ano. A diária prevista é de R$ 350. O resort terá atracadouro e uma reserva ecológica de 18 mil 
hectares. 
 
Os hóspedes terão acesso ao Parque Nacional do Jaú, ao arquipélago das Anavilhanas 
(formado por 400 ilhas), à reserva indígena Waimiri- Atroari e ao Parque Estadual do Rio 
Negro. 
 
O Hilton Amazon recebeu investimentos de R$ 35 milhões de um grupo de investidores de São 
Paulo e da Amazônia, que constituiu a empresa Novo Airão Hotelaria S.A., proprietária do hotel 
cinco estrelas. 
 
De acordo com o diretor de Desenvolvimento Hoteleiro da MBCConsultoria, empresa 
responsável pelo projeto do resort, Paulo Meira, em quatro anos o investimento deve estar 
pago. 
 
"A partir do terceiro ano, é possível trabalhar com margem de rentabilidade de 30% ao ano." 
Para Meira, o investimento em ecoturismo no País tem retorno garantido. "Temos estudos que 
mostram que o Brasil participa com apenas 0,01% dos US$ 260 bilhões movimentados pelo 
turismo ecológico por ano." A MBC tem em seu portfólio outros três projetos de hotéis para 
ecoturismo no País, dois deles já em construção. 
 
O resort está em fase de fundações. Por causa da estação de chuvas na Região Norte, as 
obras mais pesadas serão iniciadas em março e finalizadas em novembro.  
 
Fonte: Stella Fontes  O Estado de S. Paulo - SP - 05/12/2003  
Parte inferior do formulário 
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Honda anuncia investimento de US$ 30 milhões  
 
Ratificando sua política de investimentos no Brasil, a Moto Honda da Amazônia anuncia a 
ampliação de sua fábrica no Pólo Industrial de Manaus (AM), com a compra de um terreno de 
72 mil m2. Trata-se de mais um grande passo da empresa, que tem 27 anos de atuação no 
País, em direção à meta de aumentar gradativamente sua capacidade produtiva das atuais 750 
mil motocicletas/ano para 1 milhão motocicletas/ano em 2004, acompanhando a demanda 
crescente do mercado, em constante expansão.  
 
A primeira fase de ampliação das instalações deve ocorrer entre os meses de julho e dezembro 
de 2004, e terá investimento total de US$ 30 milhões. Nesse período, o novo terreno será 
agregado ao espaço que atualmente é ocupado pela empresa, totalizando 561.640 m2 de área. 
Além disso, a Moto Honda da Amazônia prevê a geração de mais mil postos de trabalho, sendo 
300 dentro própria empresa e os demais em fornecedores locais, por conta do aumento do 
plano de produção.  
 
A fábrica da Honda em Manaus é uma das que mais receberam investimentos na região: cerca 
de US$ 550 milhões desde o início de suas operações, em 1976. No início, possuía 91.400 m2 
de área construída e empregava 257 pessoas. Hoje, além de ocupar um espaço 43% maior, 
conta com um efetivo de 5.600 colaboradores e é responsável por mais de 30 mil empregos 
indiretos.  
 
O ritmo de produção é impressionante. Há 27 anos, eram 1.100 unidades fabricadas por mês, 
ou seja, cerca de 35 por dia. Atualmente, a montadora produz 3.600 motocicletas todos os 
dias. Além disso, o quadriciclo TRX 350 Fourtrax e três modelos de motores estacionários são 
montados em regime de PPB (Processo Produtivo Básico).  
 
Sucesso no exterior  
A busca constante pela modernização e a adequação das instalações também refletem nas 
exportações. Em 2002, com a abertura de mercados como Estados Unidos, Canadá, Austrália 
e países da Europa e da África, a Moto Honda da Amazônia obteve um aumento de 23,7% na 
produção direcionada a outros países, com 59.527 unidades. Hoje, em virtude da excelente 
aceitação de seus produtos no exterior, encerrou os primeiros dez meses do ano com 75% 
mais exportações do que no mesmo período de 2002 – entre janeiro e outubro, 73.183 
motocicletas foram comercializadas; em 2002, foram 41.989.  
 
Para o mercado externo, a Moto Honda da Amazônia tem o objetivo de encerrar o ano com a 
venda de 88 mil motocicletas. Já no mercado interno, a meta para 2003 é de 730 mil unidades 
comercializadas.  
 
Fonte: Assessoria de imprensa Honda  
 
 
Departamento de Comunicação ANFAMOTO 
Jornalista Responsável: Marcelo de Paula  
Tel.: (11) 3845-7256 
imprensa@anfamoto.com.br 
27/11/2003 
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HORIZONTE TÊXTIL muda foco e cresce 
 
Até abril de 2005, a tecelagem mineira HORIZONTE TÊXTIL terá ampliado em cerca de 20% 
sua capacidade de produção para alcançar 24 milhões de metros lineares por ano. O 
acréscimo resulta de investimentos de R$ 6 milhões em 27 novos teares e vai fortalecer 
exportações e vendas internas. A empresa tem quase 10 anos de mercado, produz tecidos de 
algodão e mudou o foco de atuação nos últimos três anos. Trocou os tecidos mais populares 
pelos de maior valor agregado, de moda. A venda antes centrada em distribuidores e 
atacadistas, agora privilegia as confecções. O resultado refletiu no faturamento da empresa. 
Este ano, até agora, já houve crescimento de 38%. As projeções são de uma receita de R$ 90 
milhões em 2004, aproximadamente 40% superior aos R$ 64 milhões de 2003, informou a 
Diretora Executiva, Pollyanne Lessa. No ano passado a receita já havia ficado 27% acima da 
obtida em 2002. 
 
GAZETA MERCANTIL – 05/11/2004 
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HUBNER ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 31 MILHÕES 
HUBNER ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 31 MILHÕES EM PONTA GROSSA - 1/7/2004 - 
16:22 
Empresa implantará primeira siderúrgica de ferro gusa do Sul do país 
 
O Grupo Hübner, que fornece peças para montadoras e o mercado repositor de autopeças, 
recebeu hoje, (quinta.01.jul.2004) da Prefeitura de Ponta Grossa um terreno de 1 milhão 100 
mil m2 (30% dos quais área de preservação), no distrito industrial, onde em breve iniciará as 
obras de implantação da primeira siderúrgica de ferro gusa para fundição na Região Sul do 
Brasil, com capacidade inicial para produzir mensalmente 8 mil toneladas. Fruto de um 
investimento de R$ 31 milhões - sendo R$ 10 milhões em recursos próprios e o demais através 
de agentes financeiros - a siderúrgica otimizará a produtividade das duas fundições do grupo 
no município, que consumirão cerca de 35% do ferro gusa produzido. O restante será vendido 
a outras fundições dos três estados do Sul, que até hoje compram o produto de fornecedores 
de Minas Gerais. Além de doar o terreno, a prefeitura se esponsabilizará pela terraplenagem da 
área. “A nossa opção por Ponta Grossa foi devido à proximidade com as duas fundições e ao 
grande esforço do prefeito Péricles e sua equipe para viabilizar o projeto”, explica o presidente 
do grupo, Nelson Hübner. 
 
A iniciativa pioneira, além de garantir à Hübner o controle de mais um segmento da cadeia 
produtiva, reduzindo custos e diminuindo a dependência de fornecedores externos, gerará 
significativa economia de energia elétrica já que a proximidade entre a siderúrgica e das duas 
fundições (cerca de 18 km) permitirá a entrega do gusa em estado líquido, eliminando uma das 
fases de produção comuns às demais fundições. Da mesma forma, haverá significativa 
redução de gastos com o transporte, que é um dos principais fatores que 
pesam sobre o custo final do produto. O investimento na nova planta aumentará a produção de 
ferro gusa do grupo, que atualmente opera a Siderlinea, em São Gonçalo do Pará, em Minas 
Gerais, com produção de 3 mil 300 toneladas ao mês. 
 
A siderúrgica, com área total de 30 mil m2, proporcionará 250 empregos diretos e 1000 
indiretos, que somados aos 590 postos diretos existentes nas duas fundições, transformará o 
Grupo Hübner em um dos grandes empregadores do município. 
 
Originário de Curitiba, o grupo chegou a Ponta Grossa com a implantação, em 2000, da 
Fundição Hübner. No ano passado, adquiriu a então desativada Fundição Impar, que será 
oficialmente inaugurada em setembro, com capacidade 
para produzir, na fase inicial que já entrou em operação, 1 mil 200 toneladas ao mês. 
 
Fonte: Enfoque Assessoria  
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IACIT - Nova fábrica de componentes em Taubaté (SP) 
 
A construção de um centro regional de assistência técnica é o próximo passo a ser tomado 
pela IACIT Telecomunicações para ampliar o atendimento aos clientes na América Latina.  
A empresa, especializada em soluções para os segmentos de aeronáutica, comunicação, 
controle e sensoriamento remoto, acaba de receber a doação de um terreno de 10 mil metros 
quadrados da prefeitura de Taubaté (SP), onde pretende montar uma unidade de fabricação de 
componentes aeronáuticos.  
A implantação da nova unidade, que abrigará a sede da empresa, será feita em parceria com 
as empresas estrangeiras com as quais a IACIT já desenvolve projetos de parceria no Brasil. 
Avaliado em R$ 3 milhões, o empreendimento será construído em quatro fases, num prazo de 
seis anos.  
Atualmente as atividades da IACIT são desenvolvidas em uma unidade em São José dos 
Campos, que não comporta uma área de fabricação. Desde 1990 a empresa atua na área de 
infra-estrutura aeroportuária, na implantação de sistemas, desde a execução de obras civis, 
manutenção e instalação de equipamentos.  
A IACIT a primeira empresa privada brasileira certificada pela Aeronáutica para executar as 
atividades de implantação, manutenção e operação de equipamentos de navegação e controle 
de tráfego aéreo. Entre os projetos já realizados pela IACIT nesse setor, destaca-se a 
implantação das estações integradas de comunicação em VHF do Sistema de Defesa e 
Controle do Tráfego Aéreo das regiões Sul e Sudeste do Brasil (DACTA II).  
O aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP) utiliza, desde 1996, os serviços da 
IACIT na área de manutenção preventiva e corretiva (24h) dos seus sistemas de aproximação 
e equipamentos de auxílio à navegação aérea. 
O mais recente contrato da IACIT nessa área é a substituição das estações de VHF do DACTA 
I. Depois do Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia), este é o maior projeto da aeronáutica 
na área de controle de tráfego aéreo. 
O desenvolvimento de projetos e fornecimento de soluções customizadas para fabricantes 
internacionais de equipamentos aeronáuticos também é outra área de atuação da IACIT. Entre 
os principais clientes da IACIT nessa área estão a inglesa Park Air Systems, a Gamic 
(Alemanha), a ERA Radar Technology (República Tcheca), Frequentis (Áustria), Nautel 
(Canadá) e a norte-americana Qualimetrics. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 16/11/04) 
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Ibatex investe R$ 22 mi em nova indústria têxtil 
 
INVESTIMENTO PORTUGUÊS 
Ibatex investe R$ 22 mi em nova indústria têxtil 
 
Grupo português Ibatex inaugura empresa do setor de têxtil no Distrito Industrial de Maracanaú. 
A unidade tem capacidade para produzir até 3 milhões de peças de vestuário por mês 
[11 Outubro 18h25min] 
 
 
A mais nova empresa têxtil instalada em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, é de 
investidores portugueses. A Indústria de Beneficiamento e Acabamento Têxtil (Ibatex) está há 
20 anos no mercado português e inaugurou no Ceará, sua nova unidade industrial.  
 
Com a capacidade de atender a uma produção mensal de até 3 milhões de peças de vestuário 
e de 300 mil toneladas de tecido, a Ibatex atua no setor de lavanderia e tinturaria, com 
aplicação de diferentes tipos de acabamento. Só neste ano, o investimento do grupo foi de R$ 
22 milhões em maquinário e tecnologia e, até o final de 2004, será investido mais R$ 23 
milhões. A expectativa de faturamento é de R$ 25 milhões por ano.  
 
A exportação está entre os objetivos da empresa e, para isso, está trabalhando o mercado de 
produção local para consolidação nacional e, ao mesmo tempo, alcançar o mercado 
internacional. De acordo com o presidente do grupo, Manuel Pizarro, é preciso criar condições 
para que as empresas do Ceará possam criar um mercado mais amplo.''Quando se fala em 
produção nesse patamar (de 3 milhões de peças), se pensa em exportação, se fala em 
produção durante o ano inteiro'', afirma.  
 
Sobre o mercado local, Manuel Pizarro avalia que o Ceará tem todo o potencial e todas as 
condições para ser um dos principais polos de exportação têxtil, pois além de ser um local 
geograficamente estratégico (com fácil acesso para os EUA e Europa), possui uma grande 
variação de empresas, trabalham desde a fiação até a tecelagem. Porém, afirma que para 
exportar é preciso uma concientização em relação a investimentos na qualidade das máquinas 
e da tecnologia empregada. ''Tanto o mercado interno quanto o externo têm exigência pelo 
mesmo nível de qualidade. Para exportar tem que ter investimento e qualidade'', disse.  
 
Atuando há 20 anos no mercado têxtil em Portugal, a Ibatex lança a sua primeira indústria no 
Brasil, no distrito industrial de Maracanaú, em Fortaleza. Atualmente, a empresa gera 350 
empregos diretos. O projeto de instalação da Ibatex inclui um sistema de tratamento e 
reaproveitamento da água utilizada. Entre os dias 22 e 25 deste mês, a Ibatex participa da 5 
edição do Dragão Fashion.  
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Iberostar constrói mega resort de US$ 200 milhões  
Europeus investem na construção de hotéis no Nordeste  
Até 2007, serão 23 novos empreendimentos, a maioria no segmento de resorts  
Depois de uma primeira onda de investimentos hoteleiros no Nordeste na década de 90, 
quando europeus chegaram basicamente como gestores ou fazendo pequenas aquisições de 
hotéis já existentes, desta vez eles estão investindo pesado na construção de novos e grandes 
empreendimentos. Até 2007, 19 redes hoteleiras que já operam ou pretendem se instalar no 
País deverão inaugurar 23 novos empreendimentos, a maior parte no segmento de resorts. 
Apenas no litoral norte da Bahia, em uma faixa de 85 quilômetros ao norte de Salvador, quatro 
novos mega resorts irão representar uma injeção de R$ 1,2 bilhão no Estado. Os grupos 
portugueses Vila Galé e Reta Atlântico, o espanhol Iberostar e o italiano Oríssio planejam 
resorts sofisticados para aquela que é considerada a faixa mais cobiçada do litoral nordestino, 
disputando um lugar ao sol com os já bem-sucedidos Praia do Forte e Costa do Sauípe, de 
capital nacional.  
A consolidação do Nordeste como um grande destino turístico pode ser notada na comparação 
dos investimentos (nacionais e internacionais) previstos para a região com o resto do País. De 
2004 a 2007, projeta-se um crescimento de 37,61% no número de leitos no Nordeste. A média 
nacional para o período é estimada em 21%.  
Além de cobiçarem o turista doméstico, esses grupos costumam atrair clientes de seus países 
de origem. Contam, para isso, com redes próprias ou parceiras de operadores e agentes de 
viagem. É o caso do grupo Iberostar, que inaugura sua presença no País este ano com o início 
da construção de um mega resort de US$ 200 milhões na Praia do Forte: serão quatro hotéis e 
um campo de golfe, entre outras atrações espalhadas em uma área de 2 milhões de metros 
quadrados e um quilômetro de praia. Além de administrar 75 hotéis pelo mundo, o grupo 
espanhol é dono de uma grande operadora (Iberojet), uma rede com mais de 450 agências 
(Viajes Iberia) e sócio de diversas agências européias, como Thomas Cook. A empresa possui 
ainda uma companhia aérea para vôos fretados, a Iberoworld, com 11 aviões de médio e longo 
portes. "É natural que as redes estrangeiras tragam seus clientes habituais" , afirma Orlando 
Giglio, diretor comercial do grupo para o Brasil.  
O número de turistas estrangeiros no País ainda é tímido, mas a tendência é de crescimento - 
e de concentração no Nordeste. Nos dois primeiros meses do ano, o desembarque 
internacional aumentou quase 19% em nível nacional, enquanto no Nordeste o crescimento foi 
de 87%. No ano passado, 4,1 milhões de estrangeiros desembarcaram no Brasil, 8,12% a mais 
do que em 2002.  
Fonte: http://txt.estado.com.br/editorias/2004/06/22/eco046.html 
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Íbis, do grupo Accor, construirá 25 unidades em SP 
 
TURISMO EMPRESARIAL CRESCE NO INTERIOR DE SP    O turismo de eventos e negócios 
está atraindo novos investimentos para o interior de São Paulo. Só na região de Campinas, 
serão aplicados cerca de R$ 100 milhões nos próximos dois anos, na construção de 12 hotéis. 
A desvalorização do real e as mudanças políticas não demoveram os empreendedores. O setor 
absorveu, desde o início de 2000, outros R$ 110 milhões em 12 empreendimentos. Na região, 
são realizados cerca de 6 mil eventos por ano. Só em 2001, mobilizaram mais de 2 milhões de 
pessoas e geraram renda superior a R$ 1 bilhão, segundo o 1º Dimensionamento Econômico 
do Setor de Eventos no Brasil, realizado pelo Convention. O The Royal Palm Tower, do grupo 
Arcel, foi inaugurado recentemente no centro de Campinas já com esse perfil. Com 83 
apartamentos, o hotel tem dois andares exclusivos para convenções e negócios. O diretor 
executivo da Palm Hotéis, Antonio Dias, prevê faturamento de R$ 4 milhões no próximo ano, 
com taxa de ocupação média de 70%. O grupo tem outros dois hotéis na cidade. Dados do 
Convention Bureau mostram que a taxa média de ocupação na região de Campinas é de 65%, 
o dobro da brasileira. Entre os novos empreendimentos, destacam-se o Hotel Vitória, a ser 
inaugurado em novembro, com 140 apartamentos a um custo de R$ 25 milhões, e o Meliá, em 
2003, com 308 apartamentos e investimento de R$ 20 milhões. Americana, Piracicaba e 
Indaiatuba também atraíram investimentos em hotelaria. Em Sorocaba, o turismo de negócios 
representa 80% da ocupação da rede hoteleira, segundo o presidente do Sindicato dos Hotéis, 
Antonio Francisco Gonçalves. O empresário Eduardo Costa Silva abriu recentemente o Best 
Western, um hotel para executivos, na região central da cidade. A taxa de ocupação já é de 
60%, superando a do Sorocaba Park, outro hotel de Silva. O grupo Sol Meliá inaugurou há uma 
semana o Sol Inn Sorocaba, com 96 apartamentos e salas de convenções para 150 pessoas. A 
rede está investindo R$ 70 milhões, para chegar a 11 hotéis no interior - em Campinas, 
Jaguariúna, Itu, Americana, Jundiaí, Matão, Sumaré, Paulínia, Guarulhos e Mogi-Mirim. A rede 
Íbis, do grupo Accor, pretende construir 25 unidades no Estado de São Paulo (Campinas) nos 
próximos três anos, com investimento de US$ 45 milhões. Detentor também das marcas 
Sofitel, Parthenon e Mercure, o grupo investe na construção de dois hotéis em São José dos 
Campos, onde já possui três unidades. Segundo o secretário municipal de desenvolvimento 
econômico, Ramon Turón, o setor de serviços resistiu à crise e o segmento de hotéis sequer foi 
afetado. Outros dois hotéis de rede estão em fase de aprovação. Um grande complexo de 
serviços que está sendo projetado na cidade terá um setor reservado para hotelaria, feiras e 
convenções, com investimento de US$ 500 milhões. O grupo Accor inaugurou um flat, este 
ano, em Ribeirão Preto. A cidade ganhou outros dois hotéis de rede nos últimos 60 dias e mais 
duas unidades estão em construção.  
Fonte: O Estado de S.Paulo – Economia – 07/10/2004 – Pág. B7  
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IBM fará investimento no Brasil  
 
A matriz da IBM aprovou um investimento de US$ 100 milhões para o Brasil, a ser feito este 
ano e no próximo. "Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da evolução 
dos projetos", conta o presidente da IBM Brasil, Rogério Oliveira. O foco principal está no setor 
de serviços.  
Podemos até mesmo adquirir empresas", conta Oliveira. Durante o período de dois anos, ele 
prevê contratar entre 2 mil e 3 mil pessoas. A empresa emprega cerca de 6 mil pessoas no 
País.  
"No ano passado, o Brasil entrou numa lista preferencial para investimentos, que também inclui 
a China, a Índia e a Rússia", afirma Oliveira. De acordo com o executivo, isso significa que a 
corporação passa a olhar, em primeiro lugar, a viabilidade de cada projeto, preocupando-se 
menos com o risco oferecido pelo País.  
Segundo o presidente da IBM Brasil, a matriz reconheceu que, apesar das oscilações 
características de um país em desenvolvimento, o Brasil representa potencial de crescimento 
para a empresa. O País está entre os dez principais mercados da empresa americana. A 
subsidiária local cresceu no ano passado, apesar de o mercado brasileiro de tecnologia da 
informação ter diminuído 8,1%, de acordo com a empresa de pesquisa IDC. Este ano, o 
mercado local deve crescer 5,7%, para US$ 9,3 bilhões.  
Na IBM mundial, o setor de serviços responde por cerca de metade do faturamento, o restante 
dividido entre equipamentos e programas. No Brasil, a participação dos serviços é menor e, 
com os recursos anunciados ontem, o perfil da subsidiária local deve aproximar-se mais do que 
acontece nas atividades globais. Apesar de o investimento estar sendo feito para atender ao 
mercado local, Oliveira não descarta atender a clientes globais que queiram concentrar 
operações no Brasil.  
O foco em serviços faz parte da estratégia "on demand" (sob demanda) da IBM, de convencer 
os seus clientes a trocarem custos fixos por custos variáveis, terceirizando aquilo que não faz 
parte de sua atividade fim.  
Oliveira cita como exemplo a área de recursos humanos. Para o setor financeiro, a IBM busca 
contratos como o de manutenção de máquinas de auto-atendimento e processamento de 
cheques. "Mas não é só mão-de-obra", destaca o executivo. "Sempre tem que haver o 
componente de tecnologia."  
Na semana passada, a Microsoft criticou a atitude do governo brasileiro, de dar preferência ao 
software livre, como o sistema operacional Linux, apontando que isto pode prejudicar o 
crescimento econômico e a indústria local de software. A visão do presidente da IBM Brasil é 
oposta: "O software livre gera oportunidades para o País e para a indústria brasileira."  
 

 
Fonte: O Estado de S. Paulo  
Em: 25/03/2004 
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Ical investe R$ 150 milhões em Pains  
 
Belo Horizonte, 24 de Maio de 2004 - O grupo mineiro Ical, dona da maior usina de cal da 
América do Sul, está investindo R$ 150 milhões na implantação de uma nova unidade da Ical 
Indústria de Calcinação em Pains (MG). Serão aplicados R$ 100 milhões na construção de um 
alto-forno, com capacidade produtiva de 1,2 mil toneladas mensais. Lúcio Pentagna 
Guimarães, fundador e conselheiro do grupo, informou que a nova unidade entra em operação 
em fevereiro de 2005. A primeira unidade do grupo foi aberta em 1947 na cidade de São José 
da Lapa (região Metropolitana de Belo Horizonte).  
 
Segundo Pentagna Guimarães, a Ical está importando a tecnologia da dinamarquesa FS Smith 
para a construção do alto-forno. "Toda a matéria-prima será adquirida no País", informou o 
empresário.  
 
No "start up" da nova fábrica, Pentagna Guimarães prevê uma produção de 100 toneladas de 
cal por dia. "A jazida de Pains tem uma reserva para 100 anos. Com esse investimento a 
expectativa é dobrar a produção da Ical já no primeiro ano de atividade da usina", disse. 
Atualmente, a produção dos sete alto-fornos da empresa, instalados em São José da Lapa, é 
de cerca de 200 toneladas diárias. A usina gera 600 empregos diretos.  
 
A Ical foi a primeira fábrica no País que adquiriu, em 1947, um alto-forno de 40 metros altura, 
com capacidade diária de 40 toneladas, um avanço para a época. "A tecnologia foi importada 
dos EUA e toda a produção era destinada ao mercado mineiro. Hoje, a Ical rompeu fronteiras e 
fornecemos matéria-prima para indústrias de plástico e siderúrgicas fora de Minas Gerais". Ele 
disse que as duas jazidas da Ical, nas cidades de Pains e São José da Lapa, têm capacidade 
extrativa de 1,2 bilhão de tonelada de calcário. O faturamento mensal da indústria é da ordem 
de R$ 2 milhões.  
 
Outra empresa do grupo, a Ical Energética inaugurou no último sábado uma fábrica de 
suplemento mineral para pecuária em Três Marias (região central de MG). O investimento foi 
de US$ 1,5 milhão. A empresa é especializada em produção de eucalipto para carvão e 
madeira para tratamento. Segundo Ricardo Alves, diretor da Ical Energética, com a fábrica de 
suplemento mineral, a expectativa é que o faturamento da empresa cresça em 60%. "Ao final 
de seis meses a perspectiva é que as vendas da fábrica girem em torno de 500 toneladas por 
mês", disse o diretor.  
 
O grupo possui ainda o controle da Mineração Lagoa Seca e da Indústria de Madeira 
Imunizada (Ima) e da Indústria de Refratários e Isolantes (Risa). Lúcio Pentagna Guimarães fez 
investimentos superiores a US$ 250 milhões desde a década de 1940 em Minas Gerais. O 
empresário foi eleito o industrial do ano pela Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) no início de maio e pertence a uma tradicional família mineira, cujos membros 
atualmente ocupam cargos de destaque em empresas como a Magnesita, Banco Bonsucesso, 
Banco BMG e as concessionárias de veículos Carbel, AudiCarbel e Strada. 
 
[24/05/2004 - Gazeta Mercantil ] 
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IDEAL PORC - Mato Grosso inaugura a sua maior granja 
 
O Mato Grosso ganhou a sua maior granja de suinocultura, a Ideal Porc, em Nova Mutum (264 
km ao norte de Cuiabá). O empreendimento do grupo Otaviano Pivetta vai se especializar no 
melhoramento genético do animal.  
A granja Ideal Porc fica na fazenda Ribeiro do Céu e teve um investimento inicial de R$ 30 
milhões, com 100 mil m² de área construída.  
Foram importados 1.624 suínos do Canadá, da empresa Geneticpork e, após um processo de 
reprodução, atualmente a empresa conta com seis mil matrizes na região de Nova Mutum. A 
parceria com a Geneticpork transformou a Ideal Porc na representante da empresa canadense 
na América Latina, e vai exportar carne suína e reprodutores com selo de qualidade e 
excelência.  
Devido à qualidade da alimentação dos animais e o rigoroso cumprimento das regras de 
biossegurança, a granja possui o selo ‘Natural Pork’, constatando que os suínos estão livres de 
qualquer tipo de medicação, sendo alimentados de milho e farelo de soja, sem derivados de 
animal, tornando a carne nobre.  
A granja está gerando, desde a produção até o abate, cerca de 600 empregos diretos, sendo 
150 dentro do complexo da Ideal Porc. O projeto é chegar ao final de 2008 com 40 mil matrizes 
em Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, produzindo genética e fazendo abate, aumentando, 
assim, o número de empregos. Foi assinado um contrato entre a Ideal Porc e a rede de 
supermercados Carrefour, para fornecimento de carne suína que será colocada na linha 
orgânica da empresa. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 26/7/04) 
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IFACTUS – nasce da IFS e PROCWORK  
 
A IFS, companhia sueca de software de gestão empresarial, e o grupo brasileiro PROCWORK, 
que presta serviços de consultoria e implantação desse tipo de programa, os chamados ERP 
(Enterprise Resource Planning), decidiram unir-se para criar uma nova empresa no país: a 
IFACTUS. O investimento inicial é de R$ 10 milhões e será feito integralmente pela 
PROCWORK. O papel da IFS é o de fornecedora da tecnologia. A companhia nasce com uma 
equipe de 25 pessoas, incluindo profissionais oriundos da PROCWORK. A empresa vai 
concentrar-se nas pequenas e médias empresas e vender na modalidade de ASP (Application 
Service Provider). Trata-se de uma espécie de aluguel. Em vez de comprar a licença de 
software e desembolsar o dinheiro de uma só vez, o cliente paga uma mensalidade e tem o 
direito de receber novas versões sempre que os programas são atualizados. 
 
VALOR ECONÔMICO– 13/08/2004 
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 IMPSAT reserva US$ 50 milhões para o Brasil 
 
A IMPSAT, empresa de serviços de telecomunicações de origem argentina, vai voltar a investir 
na expansão de suas operações. Em cinco anos, a companhia planeja aplicar US$ 150 milhões 
nos oito países em que atua na América do Sul. A prioridade é o Brasil. Um terço dos recursos 
será aplicado no mercado brasileiro, onde a IMPSAT já investiu US$ 300 milhões desde que 
iniciou as operações locais, sete anos atrás. O país representa quase 15% do faturamento 
anual da empresa, o equivalente a US$ 32 milhões de um total de US$ 220,3 milhões. A 
estratégia é concentrar o foco no mercado brasileiro. "O Brasil é o país que mais oportunidades 
apresenta para a companhia", diz o argentino Ricardo Verdaguer, Presidente e Executivo-
Chefe da IMPSAT. "A meta é fazer com que, em quatro anos, ele seja nossa maior operação." 
A IMPSAT detém uma rede própria de fibras ópticas usada para a transmissão de dados e voz, 
além de operações de satélite e via rádio. A IMPSAT não quer, porém, posicionar-se como uma 
empresa de telefonia. No bolo atual, telefonia e internet representam, cada, 12% dos negócios. 
Os "data centers" detêm 8%. A transmissão de dados, que já respondeu por 100% da receita, 
hoje representa 68%, mas vai continuar a conduzir o crescimento da IMPSAT, prevê seu 
executivo-chefe. A expectativa é positiva. A IMPSAT não espera repetir o desempenho do 
passado, quando chegou a crescer 30% ao ano, mas acredita que pode evoluir a taxas 
consistentes, de até 10%. 
 
VALOR ECONÔMICO– 02/07/2004 
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INDUCTOTHERM DO BRASIL vai aumentar produção 
 
A INDUCTOTHERM DO BRASIL, fabricante de fornos industriais por indução, investiu R$ 1 
milhão no primeiro semestre deste ano para ampliar a operação e conseguir atender ao 
aumento de demanda. Segundo o Gerente-Geral da empresa, Edison da Cunha Almeida, os 
recursos foram gastos em obras civis, compra de uma central de usinagem e equipamentos 
para o laboratório metalográfico. A expectativa é que a INDUCTOTHERM encerre 2004 com 47 
equipamentos. Um dos alvos da expansão da fábrica brasileira, instalada em Indaiatuba, 
interior de São Paulo, é ampliar as vendas para outros países da região. No ano passado a 
fábrica exportou 15% do que produziu. Este ano serão aproximadamente 20%. 
 
GAZETA MERCANTIL– 09/07/2004 
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Innova vai ampliar sua produção de estireno no RS 
 
A Innova, controlada pela Petrobras Energía, com sede na Argentina, vai ampliar sua produção 
de monômero de estireno (ME) e poliestireno em cerca de 65 mil toneladas, no pólo 
petroquímico de Triunfo (RS), a partir de outubro.  
A empresa vai investir US$ 2 milhões nessa expansão, a maior parte para a construção de 
duas tubovias para o transporte de eteno e etilbenzeno.  
De sua unidade localizada em Puerto General San Martín, na província de Santa Fé, na 
Argentina, a Petrobras Energía vai fornecer o etilbenzeno (matéria-prima para a produção do 
monômero de estireno) necessário para essa expansão, que vai permitir à Innova operar pela 
primeira vez a plena capacidade. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 16/8/04) 
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INNOVENT – Grupo Alemão investe em eólica no RS 
 
A Innovent - grupo alemão que atua com geração eólica em diversos países - vai investir R$ 
270 milhões na construção de uma usina no município de Cidreira, no Rio Grande do Sul, até 
2006.  
A Innovent assinou com a Eletrobrás* um contrato de compra e venda de energia por 20 anos 
dentro do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). É um 
negócio de R$ 900 milhões, o que garante uma rentabilidade superior a 15% ao ano. O projeto 
de construção da usina deverá contar com recursos do Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) e terá de respeitar a exigência feita pelo Ministério de Minas e Energia 
(MME) no Proinfa, de que pelo menos 60% dos equipamentos sejam nacionais.  
 A Innovent, subsidiária do grupo alemão Innovent AG, ganhou a licitação para um conjunto de 
torres de energia eólica com capacidade de produção de 70 MW, no litoral do Rio Grande do 
Sul.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 5/7/04) 
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Inovatti inaugura unidade no Brasil 
 
A Inovatti, joint venture entre a Cargill e a Kaufman Holdings, inaugurou sua primeira fábrica de 
ésteres e lubrificantes vegetais no mundo. A unidade foi construída no município de Mairinque 
(SP).  
O empreendimento demandou US$ 4 milhões e terá capacidade inicial de produção e 10 mil 
t/ano. Os produtos são voltados aos mercados de lubrificantes automotivos, industriais, 
siderúrgicos e de extração de petróleo do Brasil.  
A Inovatti possui três linhas de lubrificantes à base de óleos vegetais e ácidos graxos - 
lubrificantes para refrigeração, ésteres para lubrificantes de alta performance, e lubrificantes 
naturais (base vegetal/biodegradável) e sintéticos (base ésteres). A empresa pretende, até o 
final do primeiro semestre de 2005, exportar cerca de 30% da produção para a Ásia. A fábrica 
ficará situado ao lado da unidade de processamento de grãos da Cargill, que fornecerá óleos 
vegetais à Inovatti. 
(Fonte: Química Industrial) 
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Inpar - Centro de São Paulo terá prédio novo  
 
Depois de pelo menos 15 anos sem nenhuma obra nova, somente com reformas ou 
restaurações, a região da Avenida São João, em Campos Elísios, no centro de São Paulo, vai 
ganhar um prédio de 12 andares, que abrigará o Hotel Formule 1, do grupo francês Accor.  
A obra de R$ 15 milhões, sob a responsabilidade da construtora Inpar, está em andamento e 
deve ser entregue em um ano.  
A região, que já conta com vários hotéis de médio porte e um albergue da juventude, está, aos 
poucos, segundo especialistas do setor, readquirindo a antiga feição de centro hoteleiro que 
teve até a década de 1960, antes de ter início o processo de degradação.  
Para a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), a construção de prédios qualifica a região 
e contribui para melhorias em edifícios vizinhos.  
O prédio terá 260 apartamentos em 12 andares, com diária média de R$ 63,00. Ao lado, estão, 
além do São Paulo Hostel, o albergue da juventude, os Hotéis San Raphael, San Michel, 
Rivera e Príncipe. Outro hotel antigo, o Des Arts, está sendo restaurado dentro da Operação 
Urbana Centro. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 25/11/04) 



 277 

INTEGRALMÉDICA diversifica a produção 
 
A INTEGRALMÉDICA, uma das maiores e mais antigas fábricas brasileiras de suplementos 
nutricionais, investirá um total de R$ 5 milhões em um laboratório que permita à empresa 
ampliar a gama de produtos ofertados ao mercado. São suplementos que não se enquadram 
na categoria alimentos, devido às doses que apresentam e, portanto, a legislação restringe a 
manipulação e venda aos laboratórios, informou o médico nutrólogo, Euclésio Bragança, 
Presidente da INTEGRALMÉDICA. A empresa produz atualmente cerca de 150 mil unidades 
mensais de 30 produtos diferentes. Nos últimos 18 meses o volume vendido aumentou 30%. A 
INTEGRALMÉDICA responde por aproximadamente 40% desse mercado. 
 
GAZETA MERCANTIL– 03/12/2004 
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Integralmédica investe R$ 5 mi em laboratório  
 
A Integralmédica, uma das maiores e mais antigas fábricas brasileiras de suplementos 
nutricionais, investirá um total de R$ 5 milhões em um laboratório que permita à empresa 
ampliar a gama de produtos ofertados ao mercado.  
São suplementos que não se enquadram na categoria alimentos, devido às doses que 
apresentam e, portanto, a legislação restringe a manipulação e venda aos laboratórios. Entre 
os produtos em desenvolvimento, e já com lançamento previsto para o início de 2005, está o 
suplemento Glutamina Peptidio.  
A glutamina é o aminoácido mais abundante no corpo e está relacionado com a imunologia. O 
produto, (uma proteína do trigo) é hoje importado a um preço médio de US$ 70 o quilo. O 
laboratório ocupa área de 750 metros quadrados de um total de 5 mil metros do total construído 
da empresa.  
Criada em 1983, a Integralmédica produz atualmente cerca de 150 mil unidades (embalagens) 
mensais de aproximadamente 30 produtos diferentes com várias versões.  
No portfólio da empresa estão alimentos protéicos, misturas de nutrientes, bebidas isotônicas, 
energéticos e aminoácidos. A Integralmédica responda por aproximadamente de 40% desse 
mercado. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 26/11/04) 
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Intelig investe R$ 66 milhões 
 
info@comparatel.com.br    21/07/2004 
 
Intelig expande telefonia local nas capitais   A operadora Intelig Telecom anunciou a expansão 
do serviço de telefonia local Lig Local em todas as capitais do País. Com a expansão, o serviço 
chegará a outras 40 cidades, incluindo regiões metropolitanas, totalizando 208 localidades.  
A chegada do Lig Local em outras cidades está dentro do investimento de R$ 66 milhões 
previsto para 2004. A meta da empresa é que o serviço, que já é usado por 150 empresas, 
cresça 100% até o fim do ano, representando assim 10% das receitas em 2004.  
 
As 50 principais cidades onde o Lig Local Intelig está sendo oferecido são: Aracaju, Belém, 
Belo Horizonte, Blumenau, Boa Vista, Brasília, Campinas, Campo Grande, Caxias do Sul, 
Criciúma, Cuiabá, Curitiba, Feira de Santana, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Goiânia, 
Governador Valadares, João Pessoa, Juiz de Fora, Jundiaí, Ilhéus, Itabuna, Itajaí, Londrina, 
Macaé, Macapá, Maceió, Manaus, Maringá, Natal, Novo Hamburgo, Palmas, Porto Alegre, 
Porto Velho, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, São José dos Campos, 
São Luís, São Paulo, Sorocaba, Taubaté, Teresina, Uberlândia, Volta Redonda, Rio Branco e 
Vitória.  
 
Para maiores esclarecimentos entrar em contato com a companhia 0800 888 1123. 
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Ipiranga planeja investir R$ 13,5 milhões  
 
 
Empresa quer chegar a 23% do mercado de óleos lubrificantes. O grupo Ipiranga deu a partida 
a um arrojado projeto para abocanhar 23% do mercado no segmento de óleos lubrificantes até 
2007. O índice é o mesmo da participação que a Ipiranga tem no mercado de combustíveis. O 
programa prevê um investimento anual de R$ 4,5 milhões, a partir de 2003, em pesquisa e 
desenvolvimento de produtos, seguida de suas homologações e do lançamento de campanhas 
e promoções. Por ano, a etapa de pesquisa até a homologação dos produtos receberá uma 
verba de R$ 1,5 milhão; ao passo que a fase de campanha e de promoções vai ficar com os 
outros R$ 3 milhões. A idéia é investir R$ 13,5 milhões entre 2003 e 2005 na conquista de 
novos mercados, informou o gerente de marketing de lubrificantes Ipiranga, Carlos Eduardo 
Meirelles. A nova estratégia inclui reduzir um pouco os gastos em publicidade, compensando 
com aumento das promoções em postos de combustíveis, explicou Meirelles. "A idéia é 
reposicionar a participação dos postos nesse segmento, via preços promocionais de nossos 
produtos, auxiliando-os assim a neutralizar a concorrência feita por concessionárias de 
automóveis ou supermercados." A Ipiranga tem atualmente 15% de participação no mercado 
de lubrificantes.. Fora o mercado doméstico, a Ipiranga conta também com as exportações. 
Este ano, os embarques de lubrificantes devem alcançar 6,5 milhões de litros e gerar uma 
receita de US$ 6,5 milhões. Se confirmadas as projeções, o faturamento da empresa vai 
crescer 85,7%. Em 2002, as vendas externas somaram US$ 3,5 milhões. Os principais 
mercados da Ipiranga são Paraguai, Argentina e Bolívia. (Fonte: Gazeta Mercantil)  
 
energia - 25/7/2003 12:15:51 
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Italspeed vai investir US$ 35 mi (RJ) 
 
O projeto de crescimento da Italspeed, além de adequações que vem ocorrendo nas plantas já 
existentes, envolve a construção de uma nova unidade no estado do Rio de Janeiro, localizada 
próxima a Via Dutra, no município Quatis, distante cerca de 250 Km de São Paulo. 
A ampliação será possível graças ao apoio do CODIN – Órgão de Desenvolvimento Industrial 
do Rio de Janeiro, da parceria com o Governo do Estado Rio de Janeiro, através da Política de 
Incentivo e Benefícios, que é de fundamental importância para a viabilização do projeto e do 
esforço do município de Quatis para a viabilização das negociações para a implantação da 
nova unidade. 
É importante citar que foi considerada a localização estratégica, devido à proximidade com a 
fábrica da PSA na qual a Italspeed é o único fornecedor de rodas de alumínio e onde mantém 
negociações também para o fornecimento de cabeçotes em alumínio para veículos de passeio, 
além da proximidade dos Portos do Rio de Janeiro e de Sepetiba, objetivando a exportação, 
principal foco da nova unidade industrial. 
Com a implantação da nova unidade, será elevada a capacidade de produção, que atualmente 
é de 1,2 milhão de rodas e 300 mil cabeçotes por ano para 2,7 milhões de rodas e 1,0 milhão 
de cabeçotes por ano – além de incorporar outras peças fundidas em alumínio (componentes 
de motores como coletores e blocos). 
Quatis será a principal unidade industrial da Italspeed, que com sua capacidade adicional irá 
complementar as capacidades das plantas já existentes para fazer frente aos recentes 
contratos de exportação negociados com as principais montadoras no exterior. 
A nova planta industrial no Rio de Janeiro deverá gerar, em sua primeira fase, 600 (seiscentos) 
novos empregos diretos e irá ocupar boa parte da mão de obra de QUATIS e da região, que já 
conta com mão de obra capacitada. 
A nova planta ocupará uma área total de 250 mil metros quadrado com cerca de 60 mil metros 
quadrados de área construída. 
Estão previstos investimentos da ordem de US$ 35 milhões contando contando com um projeto 
de expansão muito bem estruturado, baseado nos contratos que a Italspeed já tem fechados 
com grandes clientes no exterior. 
 



 282 

Itambé investe R$ 42 milhões 
22/06/04 - [Agronegócios]  
 
A Itambé está investindo R$ 42,6 milhões para aumentar a produção de leite condensado em 
sua unidade de Sete Lagoas e de iogurte em Pará de Minas, ambas em MG.  
O investimento prevê também a transferência de linhas de produção de leite C de Belo 
Horizonte para Pará de Minas e da produção de leite UHT de uma unidade de Brasília para 
Goiânia (GO). Do total de recursos, R$ 15,2 milhões foram financiados pelo BNDES. 
Segundo a Itambé, 80% do investimento é na linha de produção de Sete Lagoas, para elevar a 
fabricação de leite condensado, que hoje é de 6 mil para 10 mil toneladas. Para aumentar a 
produção de iogurte em Pará de Minas, de 4 mil para 5 mil toneladas, o investimento é de R$ 
10 milhões, incluídos nos R$ 42,6 milhões. 
Com a maior produção de leite condensado, a Itambé espera ampliar seu volume de 
exportação. Atualmente, a empresa exporta 15% da produção. A meta é vender no exterior 
30% da produção de leite condensado. 
A Itambé decidiu transferir a produção de leite UHT de Brasília para Goiânia, onde já produz 
leite em pó e pasteurizado, por causa do tratamento tributário. A unidade de Brasília foi 
desativada. 
Após as ampliações, que devem gerar 120 empregos diretos, a Itambé prepara-se para investir 
mais R$ 120 milhões numa nova fábrica de leite em pó. O projeto está sob análise do BNDES, 
que entraria com 65% dos recursos. A nova fábrica - que ficaria no Triângulo Mineiro ou em 
Goiás - teria capacidade de processamento de 1 milhão de litros por dia. Hoje, as quatro 
unidades da Itambé processam 2,5 milhões de litros. 
(Fonte: Valor Econômico, 21/6/04) 
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Itambé investe R$ 100 milhões  
23/12/04 - [Agronegócios]  
 
A Cooperativa Central dos Produtores Rurais (CCPR), proprietária da marca Itambé, anunciou 
que vai investir R$ 250 milhões em duas novas fábricas, uma em Goiânia (GO) e outra em 
Uberlândia (MG). Com as novas unidades, que devem entrar em operação no fim de 2005, a 
cooperativa deverá saltar dos atuais 2,5 milhões de litros processados por dia para cerca de 4 
milhões de litros por dia.  
Há mais de dois anos a Itambé vinha adiando a decisão sobre onde construir uma nova fábrica, 
em Goiás ou em Minas Gerais. Acabou resolvendo investir nos dois Estados. A fábrica de 
Uberlândia produzirá 1 milhão de litros por dia de leite em pó. Em Goiânia, onde já funciona 
uma unidade de leite em pó da cooperativa, a nova unidade deverá produzir 450 mil litros por 
dia de leite condensado. 
O anúncio das duas novas fábricas faz parte de um projeto de investimento que já teve início 
neste ano. Foram aplicados R$ 102 milhões na ampliação da fábrica de leite condensado em 
Sete Lagoas (MG) e em uma nova linha de leite longa vida em Pará de Minas (MG). A Itambé 
também conta com unidade industrial em Guanhães (MG). 
A Itambé é hoje a segunda maior indústria de laticínios do país. De acordo com informações da 
cooperativa, seu leite em pó em sachê é líder nacional, com 26% de participação no mercado; 
o leite em pó em lata e o leite condensado estão com o segundo lugar, com fatias de mercado 
de 18% e 20%, respectivamente; a manteiga e o doce de leite também são líderes, com 
participações de 16% e 18%. 
(Fonte: Valor Econômico, 21/12/04) 
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Iveco - Nova linha de R$ 25 milhões 
 
Indústria - 11:43 - 02/03/2004 
'Executivo estrangeiro aprende muito no Brasil' 
Por Cristina Balerini, da Catho  
Para o italiano Flavio Ferraris, presidente da Iveco, país ensina o administrador a ter maior 
flexibilidade  
O presidente da Iveco Latin America, Flavio Ferraris, é um homem do mundo, como ele mesmo 
diz, e sua principal característica talvez seja a capacidade para resolver problemas de maneira 
bem rápida, aconteçam eles na China, no Brasil ou em qualquer outro país. Italiano nascido em 
Pinerolo, em 1943, Ferraris se formou em Engenharia Mecânica na Escola Politécnica de 
Turim, em 1969, ano em que ingressou no Grupo Fiat. Seis anos mais tarde, Ferraris participou 
da implantação da fábrica da Fiat em Betim (MG), onde atuou como gerente de produção de 
carrocerias de veículos, com responsabilidade sobre cerca de 4 mil funcionários.  
Otimista com o Brasil 
Para 2004, as perspectivas de Ferraris são as mais positivas. "Teremos um índice de 
crescimento bem razoável; é claro que não devemos esperar por um milagre". Com a fábrica 
de Sete Lagoas produzindo caminhões médios e ônibus pesados, Ferraris acredita que será 
possível competir de igual para igual com os concorrentes. Essa nova linha, que consumiu R$ 
25 milhões em investimentos, terá capacidade para produzir 2 mil unidades/ano em cada turno.  
Esse investimento reforça a confiança da Iveco no Brasil, comenta Ferraris, e revela os planos 
a longo prazo da empresa para o mercado latino-americano. A iniciativa dá prosseguimento à 
consolidação do complexo industrial da Iveco em Sete Lagoas. Além da fábrica de caminhões 
leves Iveco Daily e das vans Fiat Ducato, ali foi erguida uma fábrica de motores diesel da Iveco. 
Agora, chegam os caminhões pesados. No total, foram investidos em Sete Lagoas mais de R$ 
820 milhões. “Vamos manter a fábrica argentina em funcionamento e ao mesmo tempo montar 
caminhões e ônibus em Minas", diz Ferraris.  
A grande vantagem de passar a produzir no Brasil é poder garantir acesso ao Finame, uma 
linha de financiamento do BNDES que é fundamental no mercado de caminhões brasileiro. 
Hoje, como são importados da Argentina, os caminhões não podem ser financiados desta 
forma.  
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JBIC - Baixada Santista receberá R$ 1,1 bi 
 
Depois da área de transporte, agora é o saneamento básico que virou prioridade do governo do 
estado de São Paulo para a região da Baixada Santista. Um ano após o início das negociações 
será assinado em Tóquio, no Japão, o contrato de financiamento para o saneamento básico no 
litoral central do estado. O contrato será assinado com o Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC) no valor de US$ 192 milhões (cerca de R$ 576 milhões).  
As obras de saneamento para a região fazem parte do Programa de Recuperação Ambiental, 
que prevê 100% de coleta e tratamento de esgoto e 95% de água tratada, para os nove 
municípios que compõem a chamada Região Metropolitana da Baixada Santista.  
Antes de assinar o contrato, o projeto já passou pelo crivo dos órgãos do Ministério da 
Fazenda, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Senado, Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado (CAE) e pelo Plenário. Para ganhar tempo, as obras já foram licitadas 
para acelerar as obras, que deverão ser concluídas em 60 meses. 
De acordo com o plano de obras enviado aos japoneses, serão construídos sete estações de 
tratamento de esgotos e 1,1 mil quilômetros de redes coletoras/coletores tronco e 125 mil 
novas ligações domiciliares e quatro quilômetros de emissário submarino com diâmetro de um 
metro. O JBIC entrará com recursos de US$ 192 milhões e a Sabesp com mais US$ 161 
milhões (cerca de R$ 483 milhões) de contrapartida, totalizando mais de R$ 1,1 bilhão em 
investimentos na região. O programa beneficiará mais de 2,5 milhões de pessoas (entre 
moradores e turistas) e deverá criar 17,6 mil empregos diretos e 35,4 mil indiretos na Baixada 
Santista. A meta do programa é, em cinco anos, coletar e tratar 95% do esgoto produzido na 
região, o que deixará de poluir praias, os córregos, rios e canais.  
Também foi autorizado pelo Ministério do Planejamento um empréstimo a ser contraído pela 
prefeitura de Cubatão no valor de US$ 45 milhões (R$ 135 milhões) ao Banco Mundial (Bird) 
para implantar o Programa Guará Vermelho de Gestão Ambiental e Renovação Urbana. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 5/8/04)  
 



 286 

JC Gontijo investe R$ 120 milhões em condomínio no DF 
 
Uma nova opção de moradia voltada para famílias de classe média do Distrito Federal já está 
ao alcance de quem não quer abrir mão das vantagens de uma superquadra, mas procura um 
imóvel mais barato.  
Localizado a 20 minutos da Esplanada dos Ministérios, às margens da Estrada Parque de 
Taguatinga, conhecida como Eptg, o projeto Super Quadra Brasília, da JC Gontijo, abrigará 
360 apartamentos em prédios de seis andares, como no Plano Piloto, porém com um 
diferencial fundamental: uma estrutura típica de condomínio fechado. Trata-se de investimento 
de R$ 120 milhões.  
O empreendimento será construído em uma área de 70 mil metros quadrados, entre o Guará e 
Águas Claras, cidades satélites de Brasília. No terreno, serão construídos 15 edifícios de seis 
andares, cada um com 24 apartamentos. O Super Quadra Brasília oferecerá duas opções de 
moradia: unidades com quatro quartos, medindo entre 127 m² e 139 m², e com três quartos, 
com 100 metros quadrados. As unidades custarão R$ 240 mil, em média. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 23/9/04) 
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John Deere fará uma fábrica de tratores no RS 
 
A John Deere, maior fabricante mundial de máquinas agrícolas, anuncia investimento de US$ 
80 milhões na construção de uma fábrica de tratores em Montenegro (RS).  
A empresa já tem uma unidade em Horizontina (RS), onde passará a fabricar exclusivamente 
colheitadeiras. Grande parte da produção da nova unidade será destinada à exportação.  
 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 14/10/04) 
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JOHNSON CONTROLS investe R$ 40 mi em expansão 
 
A americana JOHNSON CONTROLS vai investir R$ 40,5 milhões em quatro anos para 
quadruplicar o faturamento da divisão de componentes eletrônicos destinados à indústria 
automotiva que opera em Gravataí. A meta é chegar a 2008 com uma receita anual de US$ 80 
milhões, mantendo as exportações próximas do mesmo patamar de participação de 45% 
registrado hoje. Com a ampliação, a JOHNSON CONTROLS vai começar a produzir cabeças 
de chave de ignição e painéis eletrônicos, além de aumentar a fabricação de alarmes 
automotivos. O número de empregados, hoje em torno de 500, chegará a 750 em quatro anos. 
No Brasil, a JOHNSON CONTROLS tem ainda uma fábrica de baterias e cinco de acabamento 
de interiores para automóveis. No ano fiscal de 2003, encerrado em setembro, teve uma receita 
de US$ 22,6 bilhões, sendo 75% nos segmentos automotivos. 
 
VALOR ECONÔMICO – 17/09/2004 
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Johnson Controls investe R$ 40 mi em expansão no RS 
 
A americana Johnson Controls vai investir R$ 40,5 milhões em quatro anos para quadruplicar o 
faturamento da divisão de componentes eletrônicos destinados à indústria automotiva que 
opera em Gravataí.  
A meta é chegar a 2008 com uma receita anual de US$ 80 milhões, mantendo as exportações 
próximas do mesmo patamar de participação de 45% registrado hoje. 
Com a ampliação, a Johnson Controls vai começar a produzir cabeças de chave de ignição e 
painéis eletrônicos (chamados de "clusters"), além de aumentar a fabricação de alarmes 
automotivos. O número de empregados, hoje em torno de 500, chegará a 750 em quatro anos. 
Única unidade da divisão de componentes eletrônicos automotivos da Johnson na América 
Latina (existem outras 12 nos Estados Unidos, Alemanha e França), a planta de Gravataí 
atende, no Brasil, a Fiat, Ford, General Motors, Peugeot/Citröen, Renault, Volkswagen, Toyota 
e Sabó. Também exporta para a França e EUA e, em 2005, inicia as vendas para as fábricas 
da Volkswagen e da GM no México. 
(Fonte: Valor Econômico, 23/9/04) 
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Jundiá Sorvetes investe em expansão 
 
Diferente do mercado nacional de sorvete, praticamente estagnado, a Jundiá Sorvetes, 
empresa de capital totalmente nacional, está expandindo sua atuação.  
Presente em 10 mil pontos-de-venda em São Paulo, a companhia planeja colocar seus 
produtos em mais dois mil estabelecimentos comerciais, somente na capital paulista, até o 
próximo verão. A maior penetração na capital resulta de uma estratégia de crescimento em 
todo o estado que a empresa vem implementando há cerca de seis anos, e que já totalizou R$ 
10 milhões em investimentos nesse período, provenientes de recursos próprios.  
Os investimentos foram aplicados, principalmente, em logística de distribuição, estoque, 
aquisição de equipamentos e ampliação das linhas de produção e proporcionaram média entre 
20% e 30% de crescimento anual no faturamento da companhia, nos últimos seis anos. 
Somente a expansão na capital paulista deverá elevar em torno de 15% a receita neste ano.  
Em abril deste ano, a empresa adquiriu por R$ 4 milhões a Space Ice, uma fábrica em 
operação localizada na Baixada Santista, litoral Sul SP, com capacidade para produzir 2 
milhões de litros de sorvete por ano. A companhia manteve ainda os contratos com os 
representantes locais. A compra permitiu à empresa entrar na região litorânea, onde antes não 
tinha penetração. Com a nova unidade, a Jundiá ampliou em 35% a sua capacidade de 
produção, para 7 milhões de litros de sorvete por ano. A expectativa é operar com 95% dessa 
capacidade no próximo verão. 
Empresa familiar fundada há 30 anos, a Jundiá tem mais duas fábricas - nas cidades de 
Jundiaí e Itupeva, em SP - e produz 12 linhas de produtos. 
O consumo per capita de sorvetes no Brasil é de 3,04 litros por ano, segundo dados da 
Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (Abis). O consumo é baixo e há bastante 
espaço para o crescimento desse mercado, a exemplo de outros países. Na Nova Zelândia, a 
maior consumidora mundial de sorvetes, cada habitante responde por 26,30 litros/ano. A média 
per capita/ano no Canadá e em alguns países europeus é de 18 litros.  
A questão é cultural. A população brasileira consome sorvete apenas como algo refrescante. 
Na Europa, é comum as pessoas trocarem uma refeição por um sorvete porque reconhecem o 
seu valor nutricional. Em 2003, a produção local de sorvete ficou em torno de 533 milhões de 
litros, pouco acima dos 523 milhões de 2002, de acordo com dados da Abis. O faturamento do 
setor foi de US$ 658 milhões em 2002 e de US$ 778 milhões no ano passado, uma média de 
US$ 4,43 por habitante/ano gastos com sorvete.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 26/8/04) 
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Karsten recebe do BNDES R$ 19 milhões  
 
16.06.04 
 
» BNDES apóia com R$ 19 milhões modernização da Karsten S.A.  
· Projeto aumentará capacidade instalada e manterá o volume de exportações em 50% da 
produção 
 
O BNDES aprovou esta semana financiamento no valor de R$ 19 milhões para a Karsten S.A. 
aplicar na modernização das instalações industriais, dos sistemas de informatização e 
aquisição de equipamentos. O investimento total de R$ 41,3 milhões ampliará a capacidade 
instalada de produção da unidade de Blumenau (SC) de 24,3 milhões para 25,9 milhões de 
metros lineares por ano. 
 
O projeto faz parte da estratégia da Karsten de manter o volume de vendas para o mercado 
externo em torno de 50% da produção, o que inclui a modernização da empresa e a melhor 
qualificação dos empregados. Metade da produção da Karsten é exportada para mais de 40 
países, sendo os Estados Unidos o destino de 54% das exportações. A empresa possui 
escritórios na Argentina, Alemanha e Estados Unidos voltados à promoção e venda de seus 
produtos. 
 
Karsten - Com sede em Blumenau, a Karsten S.A. atua no ramo têxtil desde a fundação, em 
1882. Seus principais produtos são as toalhas de banho, de mesa e de praia, além de lençóis e 
tecidos para decoração. A empresa possui cerca de 2.800 empregados com idades entre 16 e 
64 anos, 41% dos quais do sexo feminino. Em 2003, a Karsten investiu cerca de R$ 9 milhões 
em programas sociais internos que envolvem atendimento médico e ambulatorial; alimentação; 
seguro de vida; creche, jardim da infância, esporte e lazer; programa de participação nos 
resultados; postos de vendas dos produtos para funcionários; e um programa de treinamento 
contínuo que proporciona instrução de ensino fundamental e médio.  
 
Ação Social - A empresa também realiza ações voltadas à comunidade, como o Projeto 
Empresa Cidadã, que atende a crianças carentes e suas famílias; o Projeto de Recuperação do 
Patrimônio Histórico, voltado para o resgate da história de Blumenau, apoiando recuperação de 
monumentos como o Teatro Carlos Gomes; e o Projeto de Bem com a Natureza de educação 
ambiental. 
 
Mercado – As empresas do complexo têxtil brasileiro enfrentam situações distintas nos 
mercados interno e externo. Segundo dados da Associação Brasileira de Indústria Têxtil (ABIT) 
as exportações apresentaram crescimento de cerca de 40%, passando de US$ 1.185 milhões, 
em 2002, para US$ 1.656 milhões, em 2003, enquanto as vendas internas sofreram o impacto 
do aumento do preço do algodão de 60% em relação aos valores de 2002. 
 
O setor vem se desenvolvendo nos últimos anos mediante a modernização do parque fabril e 
da realização de programas de capacitação de mão-de-obra, ampliando desta maneira o grau 
de competitividade. Além de importância econômica, o segmento tem o impacto social de ser 
um grande empregador de mão-de-obra. A empresas que atuam na Linha Lar, composta pelos 
produtos destinados a cama, mesa, banho, cozinha, tapetes, carpetes, tecido de decoração, 
etc., mantêm cerca de 90 mil empregos diretos. 
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Kepler Weber inaugura fábrica em Campo Grande (MS) 
 
A Kepler Weber inaugurou uma nova fábrica em Campo Grande (MS), que permitirá dobrar a 
capacidade de produção de silos para armazenagem de grãos. Com investimento de US$ 35 
milhões, será a primeira fábrica do setor a utilizar robôs na linha de montagem.  
A fábrica de Campo Grande está localizada numa área de 80 hectares e vai gerar 500 
empregos diretos. Antes da inauguração, a Kepler já havia iniciado, em setembro, as vendas 
antecipadas da futura produção da unidade. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 19/11/04) 
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Kia e Usiparts anunciam fábrica de veículos em MG 
 
Em uma parceria da família Gandini, de Itu (SP), e a Usiparts, do grupo siderúrgico Usiminas, 
será erguida em Pouso Alegre (MG) a primeira fábrica da Kia, marca de veículos da Coréia do 
Sul. O acordo será fechado entre representantes da montadora no país, da Usiparts e o 
governador de Minas Gerais. 
O investimento inicial do grupo Gandini - atual importador da Kia - será de R$ 15 milhões. Aos 
poucos, deverá aumentar, até chegar a R$ 50 milhões. A Usiparts arcará com outra parte dos 
recursos. 
Projetada para ser inaugurada em junho de 2006, a fábrica terá capacidade para montar 6 mil 
veículos por ano. Mas, na primeira fase, estão previstas 600 unidades por ano. A unidade vai 
abrir 300 empregos e a Usiparts mais cerca de 200 postos. 
O veículo a ser fabricado é o Bongo, utilitário para transporte de cargas leves nos centros 
urbanos. As peças serão importadas da Coréia. À Usiparts vai fornecer autopeças de aço 
soldadas e pintadas. 
(Fonte: O Valor Econômico, 25/10/04) 
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Klabin – Investimento total de US$ 55 milhões 
 
18/02/2004 - O diretor-presidente da Klabin, Miguel Sampol Pou disse, no início da tarde 
de hoje (18/02), que a companhia vai investir R$ 450 milhões em 2004. 
O investimento conta com 70% de recursos próprios e 30% do BNDES 
Do total previsto para este ano, US$ 55 milhões (R$ 161 milhões no câmbio de hoje) serão 
investidos na ampliação da capacidade da fábrica paranaense de Monte Alegre, em Telêmaco 
Borba. Com o investimento, a unidade passará a produzir anualmente 675 mil toneladas, 
aproximadamente 20% a mais do que produz hoje - 560 mil toneladas/ano. 
 
O projeto consiste em instalar equipamentos periféricos nas atuais instalações da fábrica. A 
unidade possui cinco máquinas de papel. Está prevista a ampliação da capacidade da máquina 
de papel MP 6, que passou a produzir Kraftliner (papel para caixas de papelão) e Sackraft 
(papel para sacos e envelopes) após o encerramento da produção de papel de imprensa, em 
março de 2003.  
 
Com as alterações, a máquina terá sua capacidade de produção elevada de 120 mil 
toneladas/ano para 150 mil toneladas/ano. O adicional de produção será destinado ao mercado 
externo, principalmente para Europa, a partir de 2005.  
 
Em Santa Catarina, nas unidades de Correia Pinto, Otacilio Costa, Itajaí e Lages, a Klabin 
pretende investir em melhoria ambiental e otimização do controle de processos para garantir 
maior qualidade e produtividade. Segundo Sampol Pou, R$ 30 milhões serão investidos em 
desempenho ambiental para a melhoria de emissão de gases. outra novidade é a relocação da 
fábrica de sacos de papel, de Correia Pinto para Lages.  
 
Previsão otimista 
 
Depois de passar por uma grande reestruturação financeira e de negócios em 2003, a Klabin, 
que possui 105 anos, volta a falar em crescimento e anuncia a intenção de ampliar produção 
anual de 1,5 milhão para 2 milhões de toneladas de papel. 
 
O diretor-presidente da Klabin, Miguel Sampol Pou, preferiu não fixar um prazo para esta 
ampliação, mas afirmou que estudos já estão sendo realizados. "Não há um prazo formal, mas 
acredito que isso aconteça em quatro ou cinco anos", disse. 
 
Recuperação 
 
A Klabin registrou lucro líquido de R$ 1 bilhão em 2003. Segundo Sampol Pou, o principal 
motivo desse desempenho foi a venda de ativos como Riocell, Bacell e 50% na Klabin 
Kimberly, em 2003. Outros dois pilares que sustentaram a reestruturação da empresa foram a 
geração de recursos e a restrição de investimentos. 
 
Com as mudanças, a "Nova Klabin" fechou 2003 com um endividamento líqüido de R$ 520 
milhões, muito inferior aos R$ 2,9 bilhões no fechamento de 2002. "A dívida da empresa em 
2003 deixa margem para investimentos", disse Sampol. 
 
Fonte: celuloseonline 
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Klabin investirá US$ 500 mi para duplicar produção de cartão no PR  
 
Klabin pretende duplicar, em cinco anos, sua capacidade de produção de cartão. A idéia é 
passar das atuais 320 mil toneladas anuais para 700 mil toneladas ao ano. Para atingir essa 
meta, o principal investimento, estimado em US$ 500 milhões, ocorrerá na unidade da 
companhia em Monte Alegre, no Paraná.  
Também haverá uma expansão de cerca de 100 mil toneladas na produção de papel da 
empresa em Santa Catarina. O potencial de investimentos total da Klabin nos próximos cinco 
anos é de aproximadamente US$ 1 bilhão.  
 
A empresa pretende realizar a metade desses investimentos futuros com recursos próprios e 
restante com verbas de terceiros. Os financiamentos deverão ser buscados junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no mercado de capitais e junto às 
agências de fomento à exportação dos países dos quais vierem a ser comprados os 
equipamentos. 
(Fonte: Uol noticias, 3/12/04)  
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Lafarge inaugura ecofábrica (MG) 
 
O grupo francês Lafarge, que é o maior produtor de cimento no mundo, inaugurou no município 
de Matozinhos, na região Belo Horizonte, a readaptação de sua fábrica de cimento que 
passará a produzir 700 mil toneladas anuais com quase todo o material reciclado ou 
reaproveitado de outras indústrias.  
Nesse sentido, contará com a contribuição de empresas que refugam insumos de alta 
qualidade, mas que não atendem às especificações de seus processos industriais. Foram 
investidos R$60 milhões nas obras, que incluíram a modernização do sistema de expedição e a 
construção de um novo silo.  
Batizada com o nome de Ecofábrica, a unidade foi apresentada como modelo na preservação 
de recursos ambientais para as outras fábricas do grupo, que estão instaladas em 75 países, 
em cinco continentes. As 600 mil toneladas de calcário, por exemplo, que constituem sua 
principal matéria-prima, serão fornecidas por uma indústria vizinha, a Calmit, do Grupo 
Votorantim*, empresa que exige uma alvura especial na produção da cal. O segundo material 
mais consumido é o carvão vegetal (60 mil toneladas), utilizado como combustível e que vem 
das usinas de ferro-gusa do município de Sete Lagoas, onde os fornos rejeitam madeira de 
pouca espessura.  
Quase a metade das 28 mil toneladas de gesso, que é o terceiro material mais utilizado, surge 
em forma sintética nos fornos da indústria de fertilizante Fosfértil, no município de Uberaba, no 
Triângulo Mineiro ou é extraída dos moldes usados pela indústria de louça sanitária. Por último, 
vem da siderúrgica Usiminas - a preço reduzido, como os outros insumos - as 280 mil 
toneladas de escória utilizadas na produção do cimento. Apenas dois outros recursos não 
renováveis continuam retirados da natureza: a areia, que representa 2,5% de toda a matéria-
prima e o coque do petróleo, que responde por 20% da energia utilizada.  
Este último material, porém, está com os dias contados. A partir do próximo mês, o coque será 
substituído pela queima de 1,2 milhão de pneus inservíveis de automóveis, tratores e 
caminhões. Nesse caso, porém, a economia será maior, pois a Lafarge pretende cobrar, dos 
fabricantes, pela queima do material, exigida por leis ambientais. Em 2005, as indústrias de 
pneus deverão apresentar atestados, prestando contas da destinação ecologicamente correta 
do equivalente a 125% do que produziram durante o ano.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 10/11/04) 
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Laminor - BNDES está financiando o projeto  
Com R$ 16,9 milhões, valor que equivale a 35% dos investimentos totais que devem chegar a 
R$ 48,4 milhões. A implantação de uma fábrica de laminados de polietileno e alumínio em 
Parnamirim, no Rio Grande do Norte, vai trazer para o Brasil uma tecnologia dominada em 
poucos países, propiciando a substituição de importações e gerando 82 empregos diretos e 
indiretos. A Laminor fabricará laminados utilizados para a produção de embalagens, 
principalmente tubos de creme dental, que até agora eram totalmente importados. O Brasil é 
um dos maiores consumidores de pasta de dente no mundo, superando os cem milhões de 
tubos por mês. A nova fábrica vai suprir esse mercado, economizando divisas para o país. A 
empresa planeja ainda exportar 30% da produção para México, Argentina, EUA e Chile. O 
laminado da fábrica de Parnamirim é constituído por uma camada interna, composta por 
polietileno e aditivos, somada a um filme de alumínio e a uma camada externa, também 
plástica. Essa tecnologia, até agora inexistente no Brasil, resulta numa embalagem com grande 
eficiência na proteção ao produto e boa definição gráfica no processo de impressão da face 
externa. 
A Laminor terá capacidade para produzir 30 milhões de metros quadrados de laminado por 
ano. A empresa foi formada pela associação entre o Grupo Dixie Toga, um dos principais 
produtores de embalagem no Brasil, e o Grupo Huhtamaki, um dos líderes mundiais no 
segmento de tubos para pasta dental.  
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Lanxess anuncia investimentos no Brasil 
 
A Lanxess – empresa do grupo Bayer que reúne os ativos da divisão química e parte dos 
polímeros – prepara-se para entrar no mercado nacional. A empresa reorganizou sua estrutura, 
alinhou seu portfólio de produtos e já definiu alguns investimentos. 
A empresa deve se desvincular da Bayer dentro de três anos, tempo para realizar ajustes na 
companhia. No início de 2005, a Lanxess ficará independente da Bayer. Até lá, o grupo alemão 
pretende concluir o processo de separação de ativos.  
A Lanxess surge no Brasil com vendas de R$ 350 milhões, aproximadamente 460 funcionários 
e duas unidades industriais – Porto Feliz (SP), especializada em óxido de ferro, e Camaçari 
(BA), em plásticos. A Lanxess já aprovou aporte de R$ 1 milhão no laboratório de São 
Leopoldo (RS) para atender à indústria coureira. Mais R$ 2 milhões estão sendo destinados à 
fábrica paulista, que poderá receber, até 2006, até R$ 30 milhões para aumento da capacidade 
de produção de pigmentos. 
Entre os principais produtos estão as borrachas e plásticos ABS e SAN, da Bayer Polymers, e 
toda a linha de produtos da divisão química, como o óxido de ferro (Pó Xadrez), o bactericida 
Preventol e o Chromosal, utilizado em indústrias especializadas no curtimento de couros, além 
de itens para o setor têxtil e de papel e celulose. 
(Fonte: Química industrial – nº96) 
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Lavazza volta a investir no mercado de café do Brasil 
 
A torrefadora italiana Lavazza volta a apostar suas fichas no mercado brasileiro de café. A 
multinacional fechou parceria com a Dab Coffee para comercializar seus produtos e expandir 
negócios no mercado de cafeterias, que cresce de 15% a 20% ao ano no Brasil. 
A Dab será a distribuidora oficial dos produtos Lavazza em São Paulo e está em negociação 
para expandir a distribuição em outros 11 Estados. No Rio de Janeiro, a distribuição está sob a 
responsabilidade da Café Florença. 
A primeira incursão da Lavazza - maior torrefadora da Itália e a sexta maior do mundo - no país 
ocorreu na metade na década de 90. A empresa, que fatura 765 milhões de euros por ano, 
mantinha uma única distribuidora para todo o país. A múlti decidiu fazer um novo mapeamento 
do mercado brasileiro e fechou com a Dab e com a Florença para iniciar a retomada. 
A comercialização dos produtos Lavazza vai se concentrar em restaurantes, hotéis, cafeterias e 
empresas. Além dos café expresso e descafeinado, a empresa também vende chás, leite e 
caldos quentes, que são acondicionados em cápsulas de plástico. A Lavazza pretende 
negociar cerca de 10 milhões de doses de café durante 2005 no Brasil. Em 2006, a múlti quer 
crescer 50%, para 15 milhões de doses. 
O mercado brasileiro de bebidas quentes negociadas em vending machines, as chamadas 
máquinas de auto-serviço, está estimado em 300 milhões de doses por ano. Há cerca de 30 mil 
máquinas de auto-serviço para este segmento no país. 
Com um faturamento de R$ 32 milhões estimado para 2004 e há oito anos no mercado, a Dab 
Coffee é a líder de mercado neste setor, com 28% de participação. A empresa fez um 
investimento de US$ 100 mil para importar 250 máquinas de café da Lavazza. Os 
investimentos deverão triplicar em 2005, quando a empresa pretende encerrar o ano com 750 
máquinas com a grife Lavazza. 
Já a Café Florença adquiriu outras 250 máquinas. O café Lavazza tem uma ótima aceitação no 
mercado carioca e já está sendo comercializado em cafeterias do Rio e de Búzios. 
Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), a aposta da Lavazza no Brasil 
reforça o fato de que o mercado brasileiro tem um grande potencial para crescimento. A 
gigante italiana disputa o mercado de café expresso com empresas como a também italiana illy 
no mercado mundial. No Brasil, existem várias empresas nacionais que estão ganhando 
destaque neste setor. Não será uma disputa fácil como há alguns anos, quando as 
multinacionais tinham menos concorrentes. 
Com um consumo de 2,5 milhões de sacas de café por ano, boa parte de origem brasileira, a 
Lavazza, fundada em 1894, também tem forte participação na indústria de torrado e moído na 
Itália. A Lavazza é uma das poucas empresas de café com presença na China, que tem pouca 
tradição no consumo desta bebida. No mercado, especula-se, que a italiana poderá construir 
uma torrefadora no Brasil. 
(Fonte: Valor Econômico, 18/11/04) 
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LEO MADEIRAS - Investimentos de R$ 100 milhões 
 
A LEO MADEIRAS, tradicional rede de lojas de material de construção, lança no Rio de Janeiro 
seu mais ambicioso programa de expansão desde que chegou a esse mercado, 60 anos atrás, 
em São Paulo. A empresa vai anunciar o projeto de franquias "LEO sob medida". Trata-se de 
um empreendimento que prevê investimentos da ordem de R$ 100 milhões na abertura de 479 
lojas no prazo de sete anos. Daquele total, 79 serão franquias master. Das lojas sob medida 
previstas, 22 serão inauguradas ainda este ano. Com isso, praticamente dobrará o tamanho 
atual da rede, que é de 28 lojas próprias. Essa expansão deverá elevar o faturamento da LEO 
MADEIRAS dos R$ 200 milhões, em 2003, para cerca de R$ 320 milhões, este ano. Essa 
receita poderá chegar a R$ 1,8 bilhão quando todo o projeto de franquias estiver implantado. 
 
GAZETA MERCANTIL– 13/08/2004 
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LG anuncia investimento de US$ 58 milhões 
 
-- 02/03/2005 -- 
Capital será destinado à ampliação da fábrica de Taubaté e à área de pesquisa e 
desenvolvimento 
Thais Aline Cerioni 
A LG acaba de anunciar na Telexpo que pretende investir US$ 58 milhões no mercado 
brasileiro de celulares em 2005. De acordo com a companhia, desse total, US$ 40 milhões será 
destinado à ampliação da fábrica de Taubaté (interior de São Paulo) e os US$ 18 milhões 
restantes serão utilizads pela área de pesquisa e desenvolvimento, também com foco em 
telefonia móvel. 
Com a ampliação, a planta de Taubaté passará a ter capacidade produtiva de 6,5 milhões de 
terminais ao ano. A LG espera comercializar 6 milhões de aparelhos em 2005, dos quais 20% 
devem ser destinados à exportação.  
O aumento da capacidade produtiva deve impactar também na geração de empregos. A 
expectativa da companhia é que sejam gerados 500 novos empregos diretos e 450 indiretos 
com a ampliação. 
Além do anúncio dos investimentos no mercado local, a LG aproveita a Telexpo para 
apresentar ao mercado os celulares que deve colocar no mercado ao longo do ano. Entre os 
destaques, estão os modelos MX500 e ME500, que chegam às lojas ainda no primeiro 
semestre de 2005. 
Thais Aline Cerioni é repórter do IT Web e da revista InformationWeek Brasil. Email: Thais Aline 
Cerioni 
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LG Electronics anuncia nova fábrica em Taubaté (SP) 
 
A LG Electronics anuncia a expansão do complexo industrial da empresa em Taubaté (SP), 
onde são produzidos monitores e celulares. A nova planta de 10 mil m² alocará exclusivamente 
as linhas de celulares.  
O investimento para construção desta nova fábrica será de cerca de US$ 40 milhões e é parte 
do objetivo da empresa de expandir o segmento de celulares no Brasil, ampliando seu portfólio 
para satisfazer a demanda interna por terminais de alta tecnologia e design inovador e ampliar 
as exportações para os países da América do Sul. A meta é que a capacidade de produção 
com as novas linhas atinja 6,5 milhões de terminais/ ano e o objetivo é exportar cerca de 20% 
da produção. 
Atualmente a fábrica de Taubaté tem 1,6 milhão m² e 1.500 funcionários. A previsão é de que 
as operações tenham início em abril de 2005 e que sejam gerados aproximadamente 500 
novos empregos diretos e 450 indiretos. 
(Fonte: LG) 
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LISBOA MÓVEIS amplia produção 
 
Com um mercado no exterior já consolidado, a LISBOA MÓVEIS LTDA, localizada na cidade 
de João Lisboa, São Luís (MA), quer também conquistar espaço no mercado interno. A 
empresa, que fabrica móveis de madeira maciça certificada, planeja para 2005 aumentar sua 
produção em 20% e destinar 30% do total para os mercados do Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. A produção atual é 100% exportada para os Estados Unidos e Europa. O faturamento 
previsto para este ano é de US$ 5 milhões, com previsão de incremento em 20% no próximo 
ano, segundo seu Diretor Presidente e proprietário, Dimas Luiz da Silva. A intenção da 
empresa é ampliar os segmentos para não ficar restrita somente às exportações. A empresa 
teve que reforçar o quadro de funcionários, de 360 para 420 pessoas, visando atender a um 
pedido de móveis para jardim da Alemanha. Para crescer e agradar ao cliente do mercado 
externo foi preciso também investir na fábrica, tanto em tecnologia quanto qualificação da mão-
de-obra e só nos últimos dois anos, investiu cerca de US$ 5 milhões em tecnologia e ampliação 
da planta fabril. 
 
GAZETA MERCANTIL - 10/12/2004 
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Mabel constrói primeira fábrica no Sul 
 
O grupo goiano Mabel, especializado em biscoitos, está se instalando no Sul. A empresa 
investiu R$ 51 milhões para a construção de uma fábrica em Araquari (SC), na região norte do 
Estado, que deve produzir 2,5 mil toneladas de biscoitos ao mês nos próximos 60 dias. 
Essa é a primeira fábrica do grupo no Sul do país. A região, responsável hoje por 10% do 
faturamento do grupo, era uma das poucas do país que ainda não contavam com uma unidade 
de produção da Mabel. 
A unidade, que começou a operar no mês passado, tem como meta a produção de 80 itens de 
um mix de 170 que o grupo oferece. Parte da distribuição estará terceirizada junto ao grupo 
Tozzo, de Chapecó. E parte será feita pela própria empresa. 
(Fonte: Valor Econômico, 28/7/04) 
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Magnesita será financiado com R$ 26 milhões 
 
12.02.03 
 
» Projeto de ampliação da Magnesita em Contagem será financiado com R$ 26 milhões  
A Diretoria aprovou na reunião do dia 10, financiamento de R$ 26 milhões – dos quais R$ 13 
milhões a serem repassados pelo Banco Itaú – para o projeto de modernização e ampliação da 
capacidade produtiva da Magnesita, na sua unidade de Contagem (MG).  
 
O investimento total do empreendimento, que irá criar 150 empregos diretos e 150 indiretos, é 
de R$ 65 milhões.  
 
Projeto – O projeto visa produzir válvulas longas e submersas e tampões monolíticos, 
aumentando a capacidade da linha em 3.600 t/ano. Os recursos servirão ainda para a 
construção do terceiro forno túnel na fábrica de básicos, gerando incremento de capacidade de 
4.950 t/ano e elevando a capacidade produtiva total para 266.550 t/ano.  
 
Líder no mercado nacional de refratários, a Magnesita concentra seu faturamento nos setores 
siderúrgico e cimenteiro, com demanda crescente.  
 
Substituição de importações – A Magnesita aumentará sua participação no mercado, em 
função do projeto ter entre suas finalidades a substituição das importações, a melhoria na 
qualidade dos seus produtos e a atualização tecnológica. 
 
Controlada pela Partimag (50,02% do capital votante), a empresa atua no segmento de 
cerâmica, na fabricação de produtos refratários, de mercado atrelado ao setor siderúrgico.  
 
Entre seus principais produtos comercializados e exportados estão tijolos magnesianos, cromo 
magnesiano, aluminosos e monolíticos, talco e cáustica, sílico aluminosos e sínter.  
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Magneti Marelli  - BNDES financia projeto  
13.09.04 
 
» BNDES financia duplicação da capacidade de produção da indústria Magneti Marelli  
· Empresa produzirá 6 milhões de bicos injetores por ano 
· Motores poderão usar quatro combustíveis diferentes 
· Será financiada também uma escola profissionalizante 
 
A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou empréstimo de 
R$ 9,3 milhões à indústria Magneti Marelli Controle Motor Ltda, destinado a financiar parte dos 
investimentos para duplicar sua capacidade de produção de bicos injetores, manter as 
pesquisas de equipamentos para motores movidos a multicombustíveis e também para 
implantar uma escola profissionalizante dedicada a jovens carentes em Hortolândia, São Paulo. 
 
Fundada em 1919, a holding Magnetti Marelli, é uma subsidiária da corporação italiana Fiat, 
responsável pelo projeto e fabricação de componentes e sistemas de alta tecnologia para 
indústria automobilística. O grupo Magneti Marelli é um dos maiores do mundo no setor de 
autopeças, tendo gerado receitas de 3,2 bilhões de euros em 2003. A subsidiária brasileira 
iniciou suas atividades em 1979. Atualmente, é líder no Mercosul em projeto e fabricação de 
sistemas eletrônicos de gerenciamento e controle do motor para veículos de passageiros e 
comerciais leves, movidos a gasolina e/ou álcool, detendo 41% do mercado brasileiro. 
 
Pesquisas – Em 2003, os gastos da Magneti Marelli com pesquisa e desenvolvimento 
corresponderam a cerca de 5% da receita comercial líquida. A indústria é fornecedora do 
sistema bicombustível (gasolina e álcool) do Grupo Fiat e abastece, em menor escala, também 
a Volkswagen e a General Motors, concorrendo com a Bosch e a Delphi. 
 
Em paralelo, a empresa está desenvolvendo, no Brasil, a tecnologia Tetrafuel, já com patente 
reconhecida, que permite o abastecimento de veículos com gasolina comum, álcool, gás 
natural ou gasolina pura (combustível usado na Argentina). Ao mesmo tempo, está negociando 
com a China a cessão dessa tecnologia dos motores híbridos no uso de combustíveis, que 
poderá viabilizar um futuro fluxo de exportações de álcool do Brasil para aquele país.  
 
Produção – Com os novos investimentos, a Magneti Marelli poderá não somente duplicar para 
seis milhões de peças/ano sua atual linha de produção de bicos injetores, como também 
manter os investimentos em pesquisas para aprimorar os equipamentos para utilização em 
motores movidos a diferentes combustíveis.  
 
Atualmente, a produção da Magneti Marelli no Brasil está em sua capacidade máxima, com três 
turnos de trabalho, contribuindo para reduzir ao mínimo a necessidade de importação de bicos 
injetores. 
 
Na operação, a participação do BNDES corresponderá a 23% do total do investimento da 
empresa no projeto. O valor financiado será remunerado em Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP), que atualmente é de 9,75% ao ano, e cesta de moedas, na proporção de 70% e 30%, 
respectivamente. A remuneração adicional será de 4,5% ao ano, incluindo taxa de risco de 
1,5% ao ano. O prazo para pagamento é de 72 meses, com carência de 18 meses e 
amortização nos 54 meses seguintes. 
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Makro investe R$ 60 milhões 
 
O Makro Atacadista vai investir 50% a mais em 2005. Segundo o presidente da empresa, 
Sérgio Giorgetti, o Makro investirá R$ 90 milhões no próximo ano, na abertura de novas lojas, 
reformas e ampliações das já existentes. Em 2004, o Makro investe R$ 60 milhões. Nos últimos 
dois anos, o investimento ficou ao redor de R$ 60 milhões em cada período. Em 2001, o Makro 
havia investido R$ 43 milhões. 
"Estudamos a entrada em cidades onde ainda não estamos, em cidades médias. Mas também 
abriremos mais lojas nas capitais onde já operamos", adianta.  
Fonte: DCI – B3 
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Makro abre unidade em Curitiba (PR) 
 
Há dois meses, 48 funcionários do Makro, um dos maiores atacadistas de auto-serviço do país, 
estão percorrendo todos os endereços de micro e pequenas empresas de Curitiba para 
apresentar o que chamam de Fórmula Makro de Comercialização.  
Durante a visita, eles aproveitam para preencher um cadastro dos empresários e para convidá-
los para a inauguração da 45ª unidade da rede onde foram investidos R$ 15 milhões.  
O esforço tem dado resultados. Antes mesmo da abertura, a loja já contará com 25 mil clientes 
cadastrados, número maior que o dos 19,5 mil cadastros mantidos pelo armazém aberto pelo 
grupo há 23 anos em Pinhais, região metropolitana da capital paranaense. 
(Fonte: Valor Econômico, 20/7/04)  
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Mangels investe R$ 70 mi para elevar produção 
 
06/08/04 - [Indústria & Tecnologia]  
 
A Mangels acaba de definir um plano de investimento de R$ 70 milhões, a ser aplicado até 
2007. O dinheiro - que será obtido com financiamento de bancos brasileiros, como o BNDES, e 
captações no exterior - visa ampliar a capacidade de produção das fábricas de rodas de 
alumínio e de aços relaminados, além de projetos de novos produtos para a linha de produção 
de botijões de gás.  
A forte demanda da indústria de autopeças e montadoras de carros e de motocicletas levou a 
empresa, uma das últimas de capital nacional do setor automotivo, a fazer o investimento com 
urgência. Os recursos, aprovados pelos acionistas nos últimos dias, representam investimento 
anual 100% superior ao que vinha sendo feito pela companhia. 
Engenheiros da Mangels estão nos Estados Unidos para tentar agilizar a compra de pelo 
menos duas máquinas, com as quais a empresa poderá eliminar gargalos na fábrica de rodas. 
A empresa não tem como atender novos pedidos sem elevar a capacidade da produção de 
rodas de alumínio de 100 mil para 130 mil unidades por mês. 
Com a ampliação na produção de rodas e na fábrica de aços, a Mangels espera acrescentar 
mais R$ 120 milhões ao faturamento bruto anual, que deverá somar R$ 600 milhões neste ano.  
(Fonte: Valor Econômico, 4/8/04) 



 310 

Mangels amplia investimentos no País  
 
A Mangels Industrial registra seu melhor desempenho no País em mais de 20 anos. A receita 
líquida do grupo aumentou 52% no terceiro trimestre, o que aponta para faturamento recorde 
de R$ 600 milhões este ano, 25% a mais que em 2003.  
Metade virá da divisão de aços, 28% da venda de rodas de alumínio para veículos e o restante 
de outras atividades. O resultado levou o grupo a rever o plano de investimento para 2005-
2007, ampliado de R$ 70 milhões para R$ 80 milhões. O aporte extra será usado na 
construção de uma fábrica de galvanização de aço na Grande São Paulo.  
A unidade atual de galvanização, instalada em área alugada em Guarulhos, está com a 
capacidade mensal de 2,5 mil toneladas de aço esgotada. A produção será concentrada na 
fábrica nova, que terá capacidade para 4 mil toneladas mensais de aço galvanizado, usado 
especialmente nas áreas de construção civil e automotiva.  
As exportações, que hoje respondem por 14% do faturamento, são as mais ameaçadas pelos 
chineses. Nos EUA, para onde a Mangels exporta rodas para o mercado de reposição, há uma 
invasão de produtores chineses, que atuam de forma agressiva. 
A queda do dólar não deve ter reflexos nos negócios da empresa. Do investimento previsto, R$ 
25 milhões serão aplicados no próximo ano, R$ 25 milhões em 2006 e o restante no ano 
seguinte. A unidade de rodas de alumínio, em Três Corações (MG), ficará com 30% do aporte 
e terá a capacidade ampliada de 1,2 milhão para 1,8 milhão de rodas ao ano.  
A Mangels é a maior fabricante de rodas de liga leve no País e fornece para as montadoras e o 
mercado de reposição. A empresa responde por 33% das vendas para a indústria 
automobilística. Sua principal concorrente, a Italspeed - que só atua nesse segmento -, tem 
37% de penetração.  
A maior divisão da empresa é a de produtos de aço. A fábrica em São Bernardo do Campo 
também está no limite da capacidade. A única unidade que opera com ociosidade é a de 
cilindros de gás, em Minas Gerais. No mês passado, o grupo iniciou a produção de cilindros 
para automóveis que rodam com GNV. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 26/11/04)  
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Mangels investe R$ 70 mi para elevar produção 
 
A Mangels acaba de definir um plano de investimento de R$ 70 milhões, a ser aplicado até 
2007. O dinheiro - que será obtido com financiamento de bancos brasileiros, como o BNDES, e 
captações no exterior - visa ampliar a capacidade de produção das fábricas de rodas de 
alumínio e de aços relaminados, além de projetos de novos produtos para a linha de produção 
de botijões de gás.  
A forte demanda da indústria de autopeças e montadoras de carros e de motocicletas levou a 
empresa, uma das últimas de capital nacional do setor automotivo, a fazer o investimento com 
urgência. Os recursos, aprovados pelos acionistas nos últimos dias, representam investimento 
anual 100% superior ao que vinha sendo feito pela companhia. 
Engenheiros da Mangels estão nos Estados Unidos para tentar agilizar a compra de pelo 
menos duas máquinas, com as quais a empresa poderá eliminar gargalos na fábrica de rodas. 
A empresa não tem como atender novos pedidos sem elevar a capacidade da produção de 
rodas de alumínio de 100 mil para 130 mil unidades por mês. 
Com a ampliação na produção de rodas e na fábrica de aços, a Mangels espera acrescentar 
mais R$ 120 milhões ao faturamento bruto anual, que deverá somar R$ 600 milhões neste ano.  
(Fonte: Valor Econômico, 4/8/04) 
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Maratá abre nova unidade na BA 
 
A Indústrias Alimentícias Maratá iniciou a operação da nova unidade de comercialização e 
beneficiamento de café instalada em Vitória da Conquista, aumentando a capacidade de 
compras da empresa em cerca de 60%.  
As novas instalações, localizadas em lote de 20 mil m², com área construída de 5 mil m², 
ampliaram também a logística de armazenamento. O projeto exigiu investimentos de R$ 12 
milhões, vai gerar 80 empregos diretos e novos postos de trabalhos no cultivo do café.  
Na primeira fase, a linha de produção fará o beneficiamento, classificação, comercialização e 
exportação do café em grãos. Na segunda etapa, produzirá café torrado, moído e solúvel. A 
capacidade instalada comporta o processamento de 5 mil sacas dia, contra volume de 
operação anterior de 700 sacas dia. Agora é possível armazenar até 100 mil sacas em espaço 
próprio e manter maior rotatividade, para atender à demanda da empresa na compra de café 
para indústria.  
O novo galpão da Maratá será o primeiro armazém da Bahia equipado com carregador 
pneumático de containner, de onde o produto sai direto para o destino final, no caso, o Porto de 
Salvador, distante 500 km da unidade, ou do Espírito Santo, a 1000 km, daí embarcando com 
destino à Europa.  
O grupo, por meio da Fundação José Augusto Vieira, acaba de inaugurar também, no 
município de Lagarto (SE), a Faculdade José Augusto Vieira, entidade sem fins lucrativos que 
vai completar o ciclo educacional da população de baixa renda da região e zona rural, que já 
conta com ensino gratuito para crianças, jovens e adultos. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 22/10/04) 
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Marriott abrirá unidade de longa permanência  
 
Uma verdadeira casa longe de casa. Utilizar imóveis novos para instalação de 
empreendimentos de longa permanência tem sido a estratégia das redes hoteleiras para atrair 
executivos em trabalhos temporários ou transferidos para outras cidades com suas famílias.  
Trata-se de um recente filão que integra a comodidade e o conforto de uma residência a 
serviços hoteleiros. Atenta ao mercado, a Marriott International investiu R$ 30 milhões para o 
lançamento de seu produto direcionado à categoria "long stay" na capital paulista. Em outubro, 
a companhia abre as portas do Vila Nova Marriott Executive Apartments, sua primeira 
empreitada de estadia prolongada na América Latina.  
A intenção é captar o público que foi temporariamente deslocado de sua cidade natal para 
negócios ou que está de mudança e já entregou seu imóvel, por exemplo.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 5/8/04) 
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MASIPACK investe para crescer 
 
A fabricante paulista de máquinas para embalagens MASIPACK finalizou um plano de 
investimentos no valor de US$ 9 milhões destinados a alavancar seus negócios no mercado 
interno e externo. O Nordeste é um dos alvos prioritários para o próximo ano. Mas a companhia 
espera ampliar seus negócios na Europa e chegar a Moçambique e Egito. "Com o 
reaquecimento da economia os empresários da região estão voltando a investir. A expectativa 
é elevar a participação do Nordeste no negócio da empresa de 12% para 28% até o final de 
2005", diz Patrícia Foligati, Assessora de Marketing da companhia. Os investimentos da 
empresa de São Bernardo do Campo (SP), foram aplicados na modernização do parque fabril e 
na ampliação da capacidade de produção. A companhia faturou cerca de US$ 43 milhões no 
ano fiscal 2003/2004 e espera atingir US$ 80 milhões no atual exercício. 
 
VALOR ECONÔMICO – 19/11/2004 
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Masipack investe para crescer no Nordeste 
 
A fabricante paulista de máquinas para embalagens Masipack finalizou um plano de 
investimentos no valor de US$ 9 milhões destinados a alavancar seus negócios no mercado 
interno e externo.  
De acordo com a empresa, o Nordeste é um dos alvos prioritários para o próximo ano. Mas a 
companhia espera ampliar seus negócios na Europa e chegar a Moçambique e Egito. 
A expectativa é elevar a participação do Nordeste no negócio da empresa de 12% para 28% 
até o final de 2005. 
Os investimentos da empresa de São Bernardo do Campo (SP) - todo feito com recursos 
próprios - foram aplicados na modernização do parque fabril e na ampliação da capacidade de 
produção. A fábrica passou de 45 máquinas por mês para 70 equipamentos mensais. A 
companhia faturou cerca de US$ 43 milhões no ano fiscal 2003/2004 e espera atingir US$ 80 
milhões no atual exercício. 
Seus equipamentos estão em 29 países, e o objetivo é intensificar os trabalhos de exportação 
para a Europa no próximo ano. 
(Fonte: Valor Econômico, 12/11/04) 
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MATARAZZO investe R$ 7 milhões  
 
A porção mais bem-sucedida do que restou do maior império empresarial da história do País, 
as INDÚSTRIAS REUNIDAS FRANCISCO MATARAZZO (IRFM), a fabricante de sabonetes 
UNISOAP, responsável pela comercialização e desenvolvimento de produtos Francis, lança 
sua maior campanha publicitária para apresentar a reformulação de parte da linha. Ao investir 
R$ 7 milhões em propaganda, o objetivo é alavancar a participação da marca. Os produtos da 
marca Francis são fabricados pela INDÚSTRIA MATARAZZO DE ÓLEOS E DERIVADOS 
(IMOD). De acordo com o Diretor Superintendente da UNISOAP, José Eduardo Matarazzo 
Kalil, a previsão é atingir a participação de mercado de 25% nos próximos três anos. Para 
2005, serão investidos R$ 20 milhões em marketing, segundo o executivo. "O setor de 
cosméticos cresce em média de 3% a 4% ao ano, e Francis tem registrado crescimento de 
35%", comenta Kalil. O Francis clássico responde por 45% do faturamento, o Hydratta, por 
15%, enquanto o Light, mais popular, por 40%. 
 
GAZETA MERCANTIL– 26/11/2004 
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MEDQUÍMICA investe R$ 30 milhões  
 
A MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, empresa de Juiz de Fora (MG) com 
faturamento anual de R$ 70 milhões, se prepara para alçar vôos mais altos e triplicar esse 
faturamento em três anos graças a um investimento de R$ 30 milhões. O valor será aplicado na 
construção de uma nova planta industrial para ampliar sua capacidade produtiva, hoje de 5 
milhões de unidades mensais de medicamentos, divididos em mais de 100 tipos de drogas. A 
expectativa é atingir 60 milhões de unidades mensais. Em três anos, a empresa espera que a 
nova fábrica já opere a plena carga, o que permitirá ampliar a gama de produtos e, também, 
iniciar a fabricação de medicamentos genéricos e de pomadas e cremes dermatológicos. A 
MEDQUÍMICA será a primeira fabricante mineira a produzir medicamentos genéricos em 
escala. A nova planta industrial vai permitir, ainda, ampliar o número de postos de trabalho dos 
atuais 350 para 550.  
 
GAZETA MERCANTIL – 30/07/2004 
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Mercedes-Benz investirá R$ 260 milhões no ABC  
 
A DaimlerChrysler do Brasil, dona da Mercedes-Benz, vai investir cerca de R$ 260 milhões na 
fábrica de São Bernardo (SP) em 2005, montante similar ao aplicado este ano.  
O dinheiro será aplicado em modernização e desenvolvimento de produtos. O grupo encerra o 
ano com produção recorde de 49 mil caminhões e ônibus, 30% acima de 2003. Desse volume, 
17 mil foram exportados, outro recorde da empresa, líder no mercado de veículos pesados. As 
vendas internas cresceram 13%. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 15/12/04) 
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METALFLOR e PLÁ instalam-se no Brasil 
 
A expansão da agricultura brasileira e os financiamentos governamentais para a compra de 
maquinário agrícola, está fazendo com que indústrias argentinas invistam na instalação de 
unidades no Brasil. Nos próximos meses, a METALFLOR e a PLÁ S.A. inauguram fábricas em 
Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Juntas vão investir inicialmente US$ 3,5 milhões para a 
fabricação de implementos agrícolas. Ambas são líderes no mercado argentino de 
pulverizadores autopropulsados. A necessidade de matéria-prima nacional na constituição dos 
produtos financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
fez com que a PLÁ S.A., da província de Santa Fé (Argentina), se instalasse no Brasil. 
Atualmente, mais de 80% das vendas de maquinário agrícola são feitas pelos programas do 
banco, que na safra 2003/04 desembolsaram R$ 4,9 bilhões. Para a atual safra estão orçados 
R$ 5,5 milhões. A previsão é de que, em até 90 dias, a PLÁ S.A. esteja em funcionamento no 
município de Canoas (RS). Inicialmente, a Plá S.A. estará alugando um prédio em Canoas, 
mas a idéia é comprar um terreno e construir uma unidade própria. Sua concorrente, a 
METALFLOR, pretende expandir os negócios no Brasil. Além da unidade em Ponta Grossa 
(PR), onde produz 150 pulverizadores de arrasto e número igual de autopropulsados, a 
empresa está investindo US$ 2 milhões para erguer uma unidade em Rondonópolis, onde vai 
fabricar componentes para os implementos agrícolas. "Rondonópolis vai ser o ponto principal 
para alimentarmos o Centro-Oeste, região com grande potencial de crescimento", diz José 
Maria Bonavia, Diretor da METALFLOR no Brasil. Segundo ele, era uma questão estratégica e 
logística se instalar em Mato Grosso. Com o investimento, a METALFLOR espera gerar 30 
empregos diretos em Mato Grosso. 
 
GAZETA MERCANTIL– 09/07/2004 
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METALFRIO diversifica e aumenta a exportação 
 
A METALFRIO SOLUTIONS, tradicional fabricante de aparelhos para refrigeração comercial, 
diversificou a linha de produtos com o desenvolvimento de um ultracongelador e de um 
conservador voltados, principalmente, para o segmento de padarias. A empresa investiu R$ 
500 mil no desenvolvimento dos aparelhos e a expectativa é vender cerca de 600 unidades 
ainda neste ano e mil em 2005, disse o Presidente da METALFRIO, Luiz Eduardo Moreira 
Caio. Segundo o executivo, muitas padarias estão investindo em modernização e ampliação da 
oferta de produtos, e buscam maior competitividade e produtividade. A partir do próximo ano, a 
empresa estudará também o potencial de outros países para o produto, segundo informou o 
executivo. As exportações são um dos principais focos da METALFRIO, que aumentou em 
cerca de 130% as vendas para o exterior na primeira metade deste ano.  
 
GAZETA MERCANTIL – 30/07/2004 
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Michelin investirá US$ 98 milhões 
18/06/04 - [Indústria & Tecnologia]  
 
A Michelin anuncia investimentos de US$ 98 milhões até 2006 para ampliar em 40% a atual 
capacidade de produção de 1,2 milhões de pneus para ônibus e caminhões na fábrica no Rio 
de Janeiro.  
Os recursos também serão destinados à planta de cabos e aros em Itatiaia, no sul fluminense. 
Segundo informações da empresa serão criados 500 empregos entre diretos e indiretos, sendo 
180 diretos na unidade de Itatiaia e 20 no Rio. Mas a Michelin trabalha com a expectativa de 
realizar uma nova rodada de investimentos nos próximos anos que podem representar mais 
US$ 260 milhões. 
(Fonte: Valor Econômico, 16/6/04) 
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Mira Transportes consolida no interior paulista 
 
A Mira Transportes, com foco na região Centro-Oeste, inaugurou mais oito filiais no Estado de 
São Paulo com o objetivo de atender, principalmente, aos setores calçadista e agropecuário 
das cidades de Birigui, Campinas, São José dos Campos e Santos. O foco continua o mesmo: 
captação de cargas para região Centro-Oeste. 
A Mira Transportes encomendou 40 caminhões de Volkswagen – trucks e cavalos-mecânicos -, 
ao custo de R$ 100 mil cada, para atender à nova demanda. A transportadora pretende 
padronizar a marca de veículos e a Volkswagen foi a montadora escolhida para o fornecimento. 
Até o final de 2004, está programada a aquisição de mais um lote de caminhões. 
Além dos novos veículos, todas as filiais do interior foram padronizadas e receberam 
investimentos em tecnologia e sistemas de informação. A empresa estruturou um sistema 
online no qual todos os clientes acessam instantaneamente a localização de suas 
encomendas. A solução foi desenvolvida pela TI – Tecnologia e Informática. Ao todo, os 
investimentos totalizaram R$ 3 milhões, somente nas novas filiais. 
Com a expansão, a Mira projeta crescer 25% este ano em faturamento real. Já são 32 filiais e 
uma frota com 450 caminhões, todos rastreados por satélite nas estradas e no perímetro 
urbano. A sede da empresa, em São Paulo, está localizada na Zona Norte e tem capacidade 
para atender, simultaneamente, a 90 caminhões. 
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Mitsubishi amplia fábrica e produzirá mais 2 modelos 
 
Enquanto a matriz japonesa passa por uma crise, com prejuízos superiores a US$ 1 bilhão 
neste ano, a Mitsubishi brasileira inicia nova fase de investimentos na fábrica de Catalão (GO). 
No próximo ano serão gastos R$ 120 milhões no aumento das instalações e início da produção 
de um novo veículo utilitário no último trimestre. Para 2007, já está agendada a fabricação de 
outro modelo, do mesmo segmento. Atualmente a montadora produz a picape L200 e o 
utilitário esportivo Pajero.  
No País, a marca é administrada pela MMC Automotores, empresa do grupo Souza Ramos que 
banca todos os investimentos desde a instalação da fábrica, em 1998. Por isso há o 
descolamento do que ocorre na matriz, que fornece tecnologia e componentes para a unidade 
brasileira e recebe royalties pelo licenciamento da marca. Desde o começo das operações, a 
empresa recebeu investimentos de R$ 450 milhões. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 21/12/04) 
 



 324 

Grupo Mitsui compra e aluga vagões 
 
O grupo Mitsui, uma trading company japonesa que fatura, em nível mundial, algo em torno de 
US$ 130 bilhões por ano, descobriu no Brasil um novo filão de mercado: o aluguel, por cinco a 
dez anos, de cargas de vagões ferroviários, adquiridos de terceiros.  
Nessa modalidade, pela primeira vez neste ano, o grupo Mitsui comprou por US$ 50 milhões 
650 vagões e alugou-os para a ALL Logística. Do total, 500 vagões foram fabricados pela 
Maxion e 150 pela Randon.  
No próximo ano, vai adquirir 1.000 vagões que serão alugados em boa parte também pela ALL. 
Até 2007 ou 2008, chegará a 5 mil vagões, investindo US$ 300 milhões. Além da ALL, a Brasil 
Ferrovias e a MRS Logística, têm interesse em alugar os vagões.  
O plano de atuar nessa área existe há três anos e foi desencadeado com o aumento da 
produção e das exportações de grãos. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 16/9/04) 
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Mondial investe na diversificação 
 
A Mondial Eletroportáteis vai investir US$ 2,1 milhões neste segundo semestre para ampliar a 
linha de produtos. Passará a concorrer no mercado de ferros de passar, item de maior volume 
de vendas no mercado brasileiro de eletroportáteis, com cerca de 6 milhões de unidades 
comercializada anualmente.  
Além do ferro, a empresa trará novidades como sanduicheiras grill e cafeteiras elétricas.  
Os novos produtos e o tradicional crescimento de vendas de aparelhos de ventilação nesse 
período farão a Mondial contratar 200 funcionários nos meses de setembro e outubro para 
abastecer as prateleiras do varejo. No total serão cerca de 800 funcionários na linha de 
produção. Passada as vendas de verão, o pessoal será remanejado para outras linhas de 
produção que a empresa deve criar em 2005.  
Só neste ano, a fábrica brasileira de eletroportáteis investiu R$ 4 milhões em uma ferramentaria 
própria para agilizar o processo de lançamento de produtos e baixar os custos de 
desenvolvimento em aproximadamente 30% e também entrou no mercado de batedeiras.  
Criada há cerca de quatro anos, a Mondial vendeu no primeiro semestre deste ano 22% a mais 
do que em igual período de 2003. Entre os produtos que apresentaram melhor desempenho 
estão os liqüidificadores (maior volume de empresa), cujas vendas aumentaram 35% até junho, 
e os espremedores de fruta, com aumento de 41%.  
Em percentual, entretanto, foram os aquecedores elétricos que tiveram o maior crescimento de 
vendas, de 188%, nos primeiros seis meses do ano em comparação com o mesmo intervalo de 
2003, resultado principalmente da prolongada fase de temperaturas mais baixas registradas em 
2004.  
A atual fábrica da empresa foi inaugurada em setembro de 2002 em Camaçari (BA), e ocupa 
um total de 20 mil metros quadrados, sendo 11 mil metros quadrados de área construída. Na 
ocasião os sócios investiram aproximadamente R$ 10 milhões na unidade. No ano passado 
faturou R$ 61 milhões.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 27/8/04) 
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Monsanto vai investir US$ 40 milhões 
 
São Paulo, 29 de Abril de 2004 - O bom desempenho da agricultura do País está alavancando 
investimentos de US$ 72 milhões na indústria química nacional. Monsanto, Nortox, Oxiteno, 
Copenor e Braskem estão investindo para ampliar a capacidade de produção do glifosato, 
herbicida utilizado na agricultura, em 80 milhões de litros em três anos, o que irá gerar uma 
economia de aproximadamente US$ 33 milhões referentes à importação do produto, trazido 
sobretudo dos Estados Unidos. 
"Houve uma ação integrada entre as empresas da cadeia produtiva para realizar esses 
investimentos", disse o vice-presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim), Pedro Wongtschowski. O objetivo desse aporte, disse o executivo, 
será o de suprir o aumento da demanda interna pelo glifosato, devido a maior adesão ao 
sistema de plantio direto (prática de semeadura ou cultivo de plantas sem preparo físico do 
solo, mantendo-se a palha da cultura anterior na superfície), expansão das áreas cultivadas, 
sobretudo com soja, milho e outras culturas de verão, e a adoção de novas tecnologias para 
culturas perenes, como cana-de-açúcar, café e citrus. 
A Monsanto vai investir US$ 40 milhões em três anos para ampliar em 30 milhões de litros sua 
capacidade de síntese de formulação de glifosato na unidade de São José dos Campos (SP), 
que produz o herbicida Roundup. A empresa exporta US$ 30 milhões por ano do produto 
granulado, para 25 países, e tem uma base exportadora de matérias-primas em Camaçari (BA) 
para a produção de glifosato, que gera uma receita de exportação US 110 milhões por ano. 
(Gazeta Mercantil/Gustavo Viana)  
Empresas se unem para produzir mais herbicidas  
29/04 - 07:56 
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MPX Mineração e Energia Investe US$ 125 milhões 
 
Setor de eletricidade, gás e água quente investe US$ 6,88 bilhões no semestre  
O setor de eletricidade, gás e água quente investiu US$ 6,88 bilhões no semestre, segundo 
dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, divulgados nesta 
quarta-feira, dia 21 de setembro. O levantamento listou 17 projetos desenvolvidos por estatais 
e empresas de 
capital privado. O relatório MDIC, chamado de Banco de Dados de Projetos de Investimentos, 
mostram um volume de desembolso de US$ 56,48 bilhões. 
 
O segmento com maior participação é do de indústria de transformação (57%), seguido de 
transporte, armazenagem e comunicações (14%), inústrias extrativas (13%) e produção e 
distribuição de eletricidade, gás e água (12%). Este último que inclui ainda o segmento de 
captação, tratamento e distribuição de água. 
 
O maior investimento do setor de eletricidade, gás e água quente fica com Petrobras, com 
investimentos de US$ 2,14 bilhões em gasodutos para abastecer o Nordeste do país. Outro 
destaque é o projeto da Eletronorte, de R$ 1 bilhão, para construção de uma linha de 
transmissão que transportará a produção de Tucuruí aos estados, hoje isolados, do Amapá e 
de Amazonas. A previsão é concluir o empreendimento em 2006. Outro projeto da Petrobras 
prevê a aplicação de R$ 1 bilhão na região Amazônica para levar gás natural até a cidade de 
Manaus, a fim de gerar energia elétrica na capital. 
 
Os projetos envolvem a Brascan Brasil (US$ 500 milhões), Comgás (US$ 375 milhões), Furnas 
(US$ 344 milhões), Alcan (US$ 200 milhões), Gasmig (US$ 180 milhões), Celesc (US$ 160 
milhões), Termelétrica Norte Fluminense (US$ 154 milhões) e Endesa (US$ 140 milhões). O 
relatório destaca ainda investimentos da Gás Natural SPS (US$ 132 milhões), MPX Mineração 
e Energia (US$ 125 milhões), Celg (US$ 105 milhões), Gás Natural Liquefeito do Brasil (US$ 
38 milhões), Copel (US$ 5,95 milhões) e Coelba (US$ 5 milhões). 
 
A conclusão da maioria dos projetos está prevista para este ano, mas alguns empreendimentos 
serão finalizados em 2006 ou em 2010. O relatório 
do Banco de Dados, que contempla projetos anunciados no primeiro semestre do ano, em todo 
o Brasil, reúne dados de fontes como o MDIC, entidades coligadas (BNDES, INPI, Suframa e 
Inmetro), anúncios informados por parceiros como órgãos estaduais de fomento e entidades de 
classes empresariais e informações veiculados na mídia. 
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MSI inicia fabricação de placas para PCs  
 
A MICRO-STAR INTERNATIONAL (MSI), fornecedora asiática de placas mãe para 
computador, iniciou a fabricação de seus produtos no Brasil. A companhia de Taiwan planeja 
investir US$ 12 milhões no primeiro ano de operação, com a meta de passar a produzir 10 mil 
peças mensais, no prazo de três a quatro meses. A produção no Brasil é terceirizada e teve 
início em outubro. O nome do parceiro nacional não é revelado. Os primeiros testes no país 
foram considerados bem-sucedidos pela multinacional. A meta da empresa é ocupar cerca de 
10% do mercado brasileiro de microcomputadores, de cerca de quatro milhões de novas 
máquinas por ano, mas o plano é produzir de acordo com a demanda, fazendo ajustes 
graduais no volume de produção. A empresa encerrou o ano fiscal de 2003 com faturamento 
de US$ 1,83 bilhão. 
 
VALOR ECONÔMICO - 03/12/2004 
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MSI inicia fabricação de placas para PCs no Brasil 
 
A Micro-Star International (MSI), fornecedora asiática de placas mãe para computador, iniciou a 
fabricação de seus produtos no Brasil. A companhia de Taiwan planeja investir US$ 12 milhões 
no primeiro ano de operação, com a meta de passar a produzir 10 mil peças mensais, no prazo 
de três a quatro meses.  
O orçamento será dirigido basicamente à compra dos componentes, que são cem por cento 
importados. 
A produção no Brasil é terceirizada e teve início em outubro. O nome do parceiro nacional não 
é revelado, mas segundo fontes de mercado trata-se da Tegra, de São Paulo, uma empresa do 
grupo ACBR.  
Os primeiros testes no país foram considerados bem-sucedidos pela multinacional. No projeto 
piloto, o estoque se esgotou no prazo entre seis e sete dias úteis. A meta da empresa é ocupar 
cerca de 10% do mercado brasileiro de microcomputadores, de cerca de quatro milhões de 
novas máquinas por ano, mas o plano é produzir de acordo com a demanda, fazendo ajustes 
graduais no volume de produção.  
A combinação entre os incentivos dados pelo governo brasileiro à produção local e a pesada 
carga tributária que incide sobre as placas importadas foi o que levou a MSI a iniciar a 
produção local. Como sua linha de produtos se situa em uma faixa superior de preço, o impacto 
dos tributos inibia a importação e, conseqüentemente, os negócios no país. 
(Fonte: Valor Econômico, 30/11/04) 
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Motorola investe US$ 11 milhões 
15/06/04 - [Indústria & Tecnologia]  
Motorola amplia fábrica em Jaguariúna (SP) 
 
O crescimento acelerado das vendas de telefones celulares no país está levando a Motorola a 
aumentar em 50% a capacidade de produção da fábrica de Jaguariúna, em São Paulo.  
Serão investidos US$ 11 milhões na instalação de quatro novas linhas de produção. Com a 
ampliação, estão previstas 300 contratações até setembro.  
A Motorola detém entre 30% e 35% de participação de mercado no país. Produz 17 modelos 
de telefones celulares, nas tecnologias GSM, CDMA e TDMA, incluindo aparelhos com 
download de vídeo e MP3, tecnologia bluetooth para transmissão de dados sem fio, bem como 
celulares Edge e smartphone.  
As vendas mundiais da Motorola atingiram US$ 27,1 bilhões em 2003. O grupo americano já 
investiu no Brasil US$ 230 milhões desde 1995. Os recursos foram destinados à instalação de 
centros de pesquisas e manufatura, tanto de telefones celulares, como de estações radiobase 
e rádios profissionais.  
(Fonte: Valor Econômico, 14/6/04) 
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Multiplan investe R$ 200 milhões 
 
Renasce e CAA Patrocinam Fashion Business  
Julho/2004  
Maior administradora de shopping centers do país investe em novos lojistas  
A Renasce e a CAA - empresas do Grupo Multiplan e da Bozano Simonsen Centros 
Comerciais S A, responsáveis pela administração de shoppings como Morumbi, em São Paulo, 
e BarraShopping, no Rio de Janeiro - serão as patrocinadoras da bolsa de negócios Fashion 
Business, que será realizada de 28 a 30 de junho, no Rio de Janeiro, durante o Fashion Rio.  
“O objetivo é atrair novos lojistas e parceiros para a nossa rede”, explica o diretor-
superintendente da Renasce, Luiz Alberto Quinta. Um estande de 90 metros quadrados será 
montado na entrada da feira de negócios. Além de oferecer serviços aos parceiros, como 
computadores, linhas telefônicas, fax e copiadoras, o estande da Renasce será também um 
espaço para novos negócios.  
Cerca de 80 lojistas da região Sul do país foram convidados pela Renasce e pela CAA para 
conhecer o evento. “Até o fim do ano vamos lançar o nosso décimo quarto empreendimento: o 
CristalShopping, em Porto Alegre, e já estamos em contato com novos parceiros na região”, 
completa Quinta. 
As obras do CristalShopping devem começar em 2005. Uma das âncoras é o hipermercado 
Big, que já está em funcionamento. O shopping terá 260 lojas e 60 mil metros quadrados. A 
área total do terreno - situado às margens do Rio Guairá, na região mais próspera de Porto 
Alegre – é de 200 mil metros quadrados. “Enquanto o PIB do resto do país foi negativo, do Rio 
Grande do Sul teve crescimento de 4,7%”, ressalta Marcello Barnes, diretor do Grupo Multiplan 
responsável pelo projeto. A previsão é que na primeira fase sejam investidos R$ 220 milhões. 
O objetivo final é o empreendimento chegar a 100 mil metros quadrados de área construída. E 
está prevista a construção de quatro edifícios compostos por hotel, apart hotel e escritórios. 
 
O investimento total da Renasce e da CAA no Fashion Business é de R$ 200 mil. Atualmente, 
as empresas são responsáveis pela maior rede de shopping centers do país – treze unidades 
no total, sendo nove próprias. Juntos somam 390 mil metros quadrados de área bruta locável 
(ABL) e recebem 172 milhões de consumidores por ano. Os shoppings que fazem parte da 
rede são: MorumbiShopping e Shopping Anália Franco, em São Paulo; o maior complexo de 
compras e lazer da América Latina – BarraShopping / New York City Center, no Rio de Janeiro; 
ParkShopping, em Brasília; BH Shopping e Diamond Mall, em Belo Horizonte; 
RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto (SP); e ParkShopping Barigüi, em Curitiba. A Renasce 
também administra shoppings de terceiros, como o Sider Shopping, em Volta Redonda (RJ), 
que pertence à CBS; o Recreio Shopping, no Rio de Janeiro; o Colinas, em São José dos 
Campos (SP); e o Galleria, em Campinas (SP). 
Apoio a novos parceiros – Esse ano a Renasce também está investindo no incentivo a estilistas 
recém-formados. A idéia é ajudá-los a entrar no mercado da moda. O projeto Fábrica 
MorumbiFashion estreou em abril desse ano em parceria com a Faculdade Santa Marcelina, o 
Sebrae e a Profashional Comunicação. As criações de cinco novos estilistas, sob a curadoria 
de Walter Rodrigues, foram apresentadas em um desfile e, durante um ano, estarão expostos 
no Espaço Conceitual Fábrica MorumbiFashion, um showroom localizado no 
MorumbiShopping, em São Paulo.  
“Os nossos shoppings têm uma participação importante nos principais eventos de moda do 
país. O São Paulo Fashion Week e o Fashion Rio são frutos, respectivamente, do 
MorumbiFashion e da Semana BarraShopping de Estilo. Com esse novo projeto, buscamos 
não só revelar talentos, mas também incentivar o espírito empreendedor da nova geração de 
estilistas”, diz Quinta. A idéia é estender o projeto para outros shoppings do Grupo nos 
próximos dois anos. 
BarraShopping é o shopping oficial do Fashion Rio – Maior complexo de compras e lazer da 
América Latina, o BarraShopping é um dos co-patrocinadores do Fashion Rio. Ao longo dos 
últimos nove anos, o shopping vem contribuindo para a valorização, o crescimento e a 
profissionalização da indústria brasileira de moda, com o patrocínio da Semana BarraShopping 
de Estilo e do Fashion Rio. Através das oito edições da Semana de Estilo, o BarraShopping 
ajudou a consolidar um modelo profissional de lançamento de coleções, reunindo as mais 
importantes grifes do cenário nacional. O shopping já investiu R$ 11 milhões desde a primeira 
Semana BarraShopping de Estilo, em 1996, no Jockey Clube da Gávea, até o Fashion Rio. 
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“A participação do BarraShopping em um dos mais importantes eventos de moda do país é 
muito importante, pois 60% das nossas lojas estão ligadas ao segmento de vestuário.“, explica 
o superintendente do shopping, Eduardo Novaes. 
  
Fonte: In Press Porter Novelli Assessoria de Comunicação 
Alessandra Brum – alessandra.brum@inprespni.com.br 
21 3082-0091 / 9609 2251 
Daniela Farina – daniela.farina@inpresspni.com.br 
www.inpresspni.com.br 
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MWM recebe apoio de R$ 40 milhões do BNDES 
03.11.03 
 
» Nova linha de motores da empresa MWM recebe apoio de R$ 40 milhões do BNDES  
· Projeto cria 220 empregos e amplia capacidade de exportação 
 
O desenvolvimento de uma nova linha de motores a diesel voltada para vendas no mercado 
interno e para exportações é o principal objetivo de um projeto que vem sendo realizado pela 
MWM Motores Diesel Ltda. A iniciativa vai receber apoio de R$ 40,1 milhões do BNDES, cerca 
de 60% do investimento total estimado em R$ 67,3 milhões. A empresa, estabelecida em São 
Paulo, é líder de mercado no âmbito do Mercosul e 91% de suas exportações vão para o 
mercado europeu. Do total financiado, R$ 8,7 milhões serão concedidos no âmbito do 
Programa Finame para a compra de equipamentos nacionais. 
 
O projeto, cuja execução irá gerar 220 empregos, também prevê a ampliação da tecnologia de 
injeção eletrônica para toda as outras linhas de motores já em produção e instalação de um 
sistema de recuperação da água usada no processo industrial. 
 
A MWM Motores Diesel é uma empresa brasileira com controle de capital alemão. Suas 
atividades no Brasil começaram em 1953, sendo que três anos depois fabricou no país seus 
primeiros motores marítimos e estacionários. Atualmente, seu principal foco de atividades é a 
produção de motores a diesel veiculares e, mais especificamente, para o sub-segmento de 
picapes médias e utilitários esportivos. Nessa categoria, em 2002, equipou 43% dos veículos 
das várias marcas fabricadas no Mercosul. Desde 1998, a empresa vem apresentando 
crescimento no seu número de empregados, passando de 805 pessoas para 1.361, no final de 
2000. 
 
A empresa se caracteriza pelo uso intensivo de tecnologia, que é desenvolvida em seus 
laboratórios no Brasil. O novo motor, com injeção eletrônica, terá versões de 4 e 6 cilindros, 
com aumento de potência e especificação de componentes que propiciem menor nível de 
emissão de gases e redução de consumo de combustível. Ao mesmo tempo em que 
desenvolve o novo motor, a MWM implanta um sistema que tornará possível a reutilização de 
água no processo industrial. A tecnologia empregada permitirá que seja reciclada 50% da 
vazão de despejos processados pela estação de tratamento de esgotos da empresa, poupando 
o uso de água do sistema público de abastecimento. 
  



 334 

Nadvic investe US$ 15 milhões (BA) 
 
apoio do programa Desenvolve, do governo do estado, que prevê diferimento no recolhimento 
do ICMS, podendo o prazo de retardo chegar a seis anos, com correção da TJLP.  
A Nadvic traz com o empreendimento um novo conceito tecnológico na fabricação de válvulas 
industriais, com uma linha de produtos que vai das válvulas de esfera, gaveta, globo, retenção 
e angulares e suas diversas especificações, garantindo qualidade e excelência de seus 
produtos e serviços, para se consolidar como referência na produção de válvulas industriais 
para petróleo e celulose, siderurgia mineração químico e outros. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 30/7/04) 
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NEC deve elevar a receita para R$ 270 milhões 
 
A NEC DO BRASIL, fornecedora de sistemas de comunicações e tecnologia da informação 
para o mercado corporativo, teles e governo, mostrou recuperação ao fechar o primeiro 
semestre com resultado positivo líquido de R$ 4,8 milhões. A receita bruta cresceu de R$ 113,5 
milhões para R$ 130 milhões na comparação dos dois períodos. As perspectivas são de que o 
segundo semestre seja levemente superior ao primeiro, totalizando no ano receita de R$ 270 
milhões até dezembro, conforme previsão de Paulo Castello Branco, Presidente da subsidiária 
da corporação japonesa. No segundo semestre, os investimentos serão duplicados para R$ 7 
milhões, de forma a completar R$ 10 milhões no ano. 
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Nec do Brasil investe R$ 2 mi  
 
A Nec do Brasil irá investir dois milhões de reais este ano para criar um centro de 
desenvolvimento de software no país. O principal objetivo será exportar para a matriz japonesa 
Nec Corporation, que anualmente compra oito milhões de dólares em softwares tanto de suas 
subsidiárias na China e na Índia quanto de outros desenvolvedores.  
Competir com chineses e indianos, no entanto, não será o único objetivo. Com investimentos 
de até 4 milhões de reais por ano, pretende também atender ao mercado corporativo interno. 
Além do que será gasto no centro de desenvolvimento de software, estão previstos para 2004 
investimentos de 10 milhões de reais e um faturamento 10% acima do alcançado no ano 
passado.  
(Fonte: Portal Exame, 31/8/04) 
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Neoenergia vai investir R$ 400 milhões em 2005 
 
A Neoenergia, nova marca da holding Guaraniana, vai investir cerca de R$ 400 milhões em 
2005. Os recursos serão aplicados principalmente na melhoria da distribuição das três 
concessionárias do grupo - Coelba (BA), Celpe (PE) e Cosern (RN) - na qualidade de outros 
serviços e no programa de universalização Luz para Todos, que deverá consumir R$ 80 
milhões. Linhas de longo prazo do BNDES e do BID serão as principais fontes de 
financiamento. 
Antes disso, o grupo pretende concluir até o final deste ano a captação de R$ 300 milhões 
através da emissão de debêntures lançadas para complementar a construção da usina 
Termopernambuco.  
(Fonte: Canal Energia, 23/11/04) 
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NET investirá R$ 30 milhões em 2004 
 
 
  Para atender demanda dos clientes das classes A e B, a Net Serviços S/A 
  pretende oferecer, a partir do segundo semestre do ano que vem, 
  transmissão digital. Com isso, explicou o diretor financeiro e de 
  relações com investidores da empresa, Leonardo Pereira, serão 
  necessários investimentos na ordem de até R$ 30 milhões, alocados dos R$ 
  120 milhões previstos para serem gastos com a operação da companhia de 
  TV por assinatura no ano que vem. Mesmo com a preocupação de atender 
  esse nicho do mercado, a Net tem como foco agora, segundo garantiu 
  Pereira, a prestação de serviços de banda larga. "Devemos chegar ao 
  final deste ano com uma base de 90 mil clientes do Vírtua (o serviço de 
  acesso à Internet em banda larga da companhia) e, quando tivermos 200 
  mil, acredito que será viável procurar um parceiro para começar a 
  oferecer voz sobre IP", disse o executivo, que ressaltou ainda, durante 
  conferência com analistas realizada na manhã de hoje, 26, a intenção da 
  empresa em relançar pacotes populares ou mesmo segmentados para atrair 
  mais clientes do serviço de TV paga. Quanto à renegociação da dívida da 
  Net, que soma cerca de R$ 1,2 bilhão, Pereira repetiu o que o presidente 
  da empresa disse na semana passada: o processo acaba em breve, mas 
  avançou ao explicar que a possibilidade de emissão de equity paper como 
  parte do pagamento é uma das possibilidades fortes que estão entre as 
  analisadas pelos credores. "Ainda não houve uma manifestação oficial dos 
  credores sobre o interesse nesses papéis, mas, quando isso acontecer, 
  estaremos na fase de assinatura de contratos e comunicando a CVM 
  (Comissão de Valores Mobiliários)", lembrou o diretor. Ele assegurou 
  ainda que, como parte do processo de saneamento da empresa, em até três 
  meses, estará concluída a conversão do pagamento em dólar para real do 
  único fornecedor de programação da empresa que ainda mantém a cobrança 
  com moeda estrangeira. Patrícia Queiroz - Telecom Online 
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NGK investe R$ 15 milhões 
 
A NGK do Brasil, fabricante japonesa de autopeças, prevê fechar este ano com a produção de 
60 milhões de velas de ignição, o que representará um crescimento de 10% sobre 2003. Para 
alcançar essa meta, a empresa está investindo R$ 15 milhões na fábrica de Mogi das Cruzes, 
Grande São Paulo, que inclui a melhoria nos processos de produção e a transferência e 
modernização de uma antiga unidade. "Os planos da empresa são de manter um crescimento 
contínuo ao longo de 2005 e 2006 e garantir um crescimento de 6% na produção", disse 
Hiroomi Goto, Diretor da empresa. O Diretor da NGK do Brasil não falou sobre a expectativa de 
faturamento da empresa para 2004. Informou apenas que em 2003 o faturamento cresceu 20% 
em relação a 2002. 
 
GAZETA MERCANTIL – 06/08/2004 
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NGK investe R$ 15 milhões para produzir mais  
 
A NGK do Brasil, fabricante japonesa de autopeças, prevê fechar este ano com a produção de 
60 milhões de velas de ignição, o que representará um crescimento de 10% sobre 2003.  
Para alcançar essa meta, a empresa - que comemora 45 anos de atividades no País - está 
investindo R$ 15 milhões na fábrica de Mogi das Cruzes (SP), que inclui a melhoria nos 
processos de produção e a transferência de uma antiga unidade que está instalada no centro 
desta cidade para uma instalação mais moderna. Em 2003 a empresa havia aplicado R$ 20 
milhões num novo prédio de logística e na unidade que faz tratamento antioxidante de velas.  
Os planos da empresa são de manter um crescimento contínuo ao longo de 2005 e 2006 e 
garantir um crescimento de 6% na produção.  
De toda a produção da NGK - que inclui 700 mil cabos de ignição e 120 mil terminais por mês -, 
20% vão para as montadoras, 50% ao mercado de reposição no Brasil e 30% para exportação, 
com destino para o México (direto para as montadoras), Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, 
países da América do Sul (mercado de reposição) e matriz no Japão.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 4/8/04) 
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Norac investirá US$ 1 milhão em fábrica no RJ 
 
A empresa norueguesa Norac anunciou a construção de uma nova fábrica no Rio de Janeiro 
para construir anteparas para estruturas offshores. A fábrica terá investimentos de US$ 1 
milhão e começará a ser construída até outubro, em Angra dos Reis.  
As anteparas são divisórias produzidas com lã de rocha e utilizadas para dividir ambientes em 
plataformas de petróleo, o produto ainda não é produzido no Brasil.  
 
O novo empreendimento será instalado em anexo a fábrica de móveis da Decanav, que já 
produz uma média de três mil móveis por ano para navios e plataformas.  
(Fonte: O Globo Online) 
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Nova América pretende investir R$ 40 milhões 
 
 
O Valor Econômico (A7) publicou que depois de perder participação no mercado do Japão 
durante os últimos anos, quando a crise do país asiático acirrou ainda mais a concorrência, os 
exportadores brasileiros começam a retomar seu espaço. Em 2003, o Brasil exportou o 
equivalente a US$ 2,3 bilhões para o Japão, desse total, 1,98% foi de álcool.  
 
O Valor Econômico (B9) publicou que a liberação de recursos do governo federal para a 
estocagem de álcool, total de R$ 500 milhões, deverá ser incluída na pauta do CMN este mês. 
O Valor Econômico (B9) publicou que o Grupo Nova América pretende investir R$ 40 milhões 
para ampliar a capacidade de movimentação de cargas de seu Teaçu Armazéns Gerais, 
situado no porto de Santos. 
 



 343 

Nova Dutra investe R$ 86,1 mi 
 
A empresa Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S. A. (Nova Dutra), investirá R$ 86,1 
milhões, em obras de recuperação geral e melhoramentos na estrada que é o principal corredor 
entre o Rio e São Paulo, as mais importantes regiões metropolitanas do País. 
 
Entre outros melhoramentos, as obras que serão realizadas pela Nova Dutra envolvem a 
restauração de diversos trechos do pavimento, canteiro central e de domínio (revestimento 
vegetal e cercas); recuperação, reforço e alargamento em diversas pontes e viadutos. Também 
serão implantadas vias marginais em São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro, 
visando beneficiar o tráfego da estrada nos trechos próximos a estes grandes centros. 
 
A Nova Dutra assumiu a concessão da rodovia em março de 1996 pelo prazo de 25 anos. A 
empresa emprega atualmente 1.098 funcionários, dos quais 44 são pessoas portadoras de 
deficiência. Ainda há outros 908 empregados de empreiteiras que prestam serviços à 
concessionária. 
 
Já ao assumir a concessão, a Nova Dutra contou com apoio do BNDES, no valor de R$ 171 
milhões entre 1996 e 2000, para recuperação das pistas, construção de pontes, viadutos e 
passarelas; abertura de novas marginais; implantação de barreiras no canteiro central e nova 
sinalização. 
 
Construída há 50 anos, a rodovia Presidente Dutra tem em sua área de influência a região mais 
desenvolvida do País, responsável por quase 50% do PIB brasileiro. Além de interligar as duas 
maiores capitais estaduais, ela também é o principal eixo entre outros importantes centros 
industriais como Resende, Volta Redonda e Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e São José dos 
Campos, Taubaté e Jacareí, em São Paulo. 
(Fonte: BNDES) 
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Novartis investe US$ 18 milhões 
23/06/2004 - Gazeta Mercantil 
São Paulo, 23 de Junho de 2004 - Investimento da multinacional é de US$ 18 milhões nesta 
área em 2004. A multinacional suíça Novartis está investindo globalmente US$ 18 milhões este 
ano na sua linha de medicamentos (já comercializados no mercado) para o tratamento de 
doenças cardiovasculares. De acordo com Roberto Arruda, diretor da divisão primary care da 
Novartis Biociências, subsidiária brasileira do laboratório, os recursos estão sendo aplicados, 
principalmente, em pesquisas sobre o valsartan, o princípio contra a hipertensão desenvolvido 
pela companhia, no mercado desde 1997 com a marca Diovan.  
 
Diovan e Glivec (para oncologia) são as drogas mais importantes da Novartis. No Brasil, 
somente com a linha Diovan - composta por nove produtos, entre as variações de dosagem e 
os que combinam valsartan com outras substâncias - Arruda estima faturamento de R$ 75 
milhões em 2004. O valor será cerca de 22% superior ao de 2003, quando a empresa obteve 
receita de R$ 62 milhões com Diovan, segundo dados do IMS Health divulgados pela Novartis. 
Arruda disse que Diovan responde sozinho por um terço das vendas da divisão primary care do 
laboratório.  
 
A elevação prevista para este ano deve-se principalmente ao crescimento da linha Diovan. 
Somente neste ano, a Novartis está lançando no País mais três produtos da marca: o Diovan 
320 miligramas, que está em fase de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa); o Diocomb SI, indicado para hipertensos com problemas de colesterol, pois combina 
valsartan com a sinvastatina, lançado neste mês; e o Diovan AMLO, uma combinação de 
valsartan com anlodipino, que segue a farmacologia moderna de potencializar os tratamentos 
por meio da ação conjunta de duas drogas.  
 
O investimento em novos estudos sobre valsartan não é sustentado apenas pelo seu sucesso 
em vendas no mercado para o qual foi desenvolvido, onde já está consolidado. Pesquisa-se 
outras vantagens terapêuticas na área cardiológica e possíveis novas aplicações da droga, 
sozinha ou em concomitância com outras substâncias. São estas pesquisas que fazem a linha 
crescer.  
 
Somente no Brasil há 10 estudos em andamento sobre valsartan, disse a gerente médica da 
área cardiovascular da subsidiária, Suely Goldflus. Um deles, o Navigator, que deverá ser 
finalizado em 2008, investiga a associação de valsartan com a nateglinida, droga para o 
tratamento de diabetes. Segundo a gerente médica, esse estudo, realizado nos principais 
centros de pesquisa do mundo e que tem a participação de sete mil pacientes, vai esclarecer e 
aprofundar como a substância da Novartis age para reduzir a incidência de casos de diabetes 
em pacientes hipertensos, como mostraram os resultados da última pesquisa financiada pela 
Novartis - o Value (Valsartan Anthypertensive Long-term Use Evaluation), feita em 934 centros 
clínicos de 31 países -, divulgados na semana passada.  
 
Apesar de não ser o principal objetivo de Value - que serviu para afirmar que a utilização de 
dose mais elevadas do medicamento trazem maiores benefícios para determinados tipos de 
pacientes -, ele apontou que valsartan reduziu em 23% a incidência de diabetes no grupo de 
pacientes hipertensos que tomaram a droga em comparação com o grupo que recebeu outro 
remédio. "Uma vez que os tratamentos anti-hipertensivos analisados em estudos anteriores 
demonstraram a possibilidade de aumento no risco de diabetes, esta descoberta é 
especialmente importante já que a prevalência desta doença continua aumentando em todo o 
mundo", informou Stevo Julius, pesquisador principal do Value e professor de Medicina Interna 
e Fisiologia da Universidade de Michigan.  
 
Produção de valsartan no Brasil  
 
A Novartis está investindo R$ 54 milhões na modernização de sua fábrica em Resende (RJ) 
com a finalidade principal de produzir parte da síntese química do valsartan no Brasil, a ser 
iniciada em 2005. Nessa unidade, serão desenvolvidos quatro dos principais estágios da 
substância. As partes fabricadas no País serão exportadas para a matriz, na Suíça, onde o 
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processo de produção do valsartan se completa. As unidades do Brasil e da Suíça serão as 
únicas envolvidas na produção de Diovan. 
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Novo Nordisk investe US$ 230 mi em MG 
 
A empresa vai investir, até 2007, US$ 230 milhões. Está construindo, em Montes Claros (MG), 
uma unidade de produção de insulina, em área vizinha a da Biobrás, laboratório nacional 
comprado pela empresa dinamarquesa em 2002.  
A nova fábrica deverá consumir recursos da ordem de US$ 200 milhões. Além disso, investirá 
R$ 30 milhões na Biobrás, na ampliação da unidade de embalagem de medicamentos 
antidiabéticos orais e na produção de matéria-prima para a fabricação da insulina.  
A nova unidade entra em operação a partir de 2006, com a fabricação do primeiro lote para 
validação da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). A capacidade instalada da fábrica será 
de 100 milhões de cartuchos de 3 mililitros de insulina por ano, volume seis vezes superior ao 
consumo brasileiro. "Em torno de 80% da produção será exportada para diversos países", 
disse Noschang.  
Atualmente, a subsidiária no Brasil, a Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil, produz 8 milhões 
de frascos de insulina por ano para abastecer o mercado local e também a Argentina, Colômbia 
e Paraguai. A empresa exporta a partir do Brasil para vários países, o NovoNorm, um 
antidiabético oral vendido em blisters e embalado na unidade brasileira para atender também o 
mercado externo. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 5/11/04)  
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NYK Logistics - ingressa no mercado  
 
O mercado de logística ganhou uma nova empresa. Trata-se da NKY Logistics do Brasil Ltda., 
que iniciou suas operações em junho passado a partir da instalação de seu primeiro centro de 
distribuição, com 12 mil m2, localizado na rodovia Anhanguera, km 26 (SP), para qual foram 
investidos cerca de US$ 3 milhões. 
A empresa pertence ao grupo japonês Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), que em 2003 
teve um faturamento de US$ 13,9 bilhões, do qual 21% correspondem ao segmento de 
logística. 
No Brasil, a empresa deverá seguir a estratégia, já consolidada em outros países onde o grupo 
atua, de desenvolver serviços diferenciados, oferecendo consultoria para seus clientes, como 
serviços de alto valor agregado. 
Quanto ao perfil de clientes que a empresa pretende conquistar no País, a NTK Logistics do 
Brasil seguirá a tendência da área de logística do Grupo no mundo, atuando em variados 
segmentos, como automobilístico, de eletro-eletrônicos e varejo. 
O grupo NYK, que completará 120 anos em 2005, é uma das maiores empresas de transporte 
marítimo do mundo, operando com 600 navios e cargueiros, entre full Container, Bulk, Reefer, 
Tank e Ro-Ro. No Brasil, o grupo atua dede 1917, oferecendo serviços de transporte marítimo 
internacional de cargas. 
(Fonte: Revista Tecnologística – Setembro – 2004) 
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Oásis investirá R$ 120 milhões 
Os principais empresários cearenses vão a Setúbal para mostrar a viabilidade econômica do 
estado. Os empresários do Ceará embarcam esta semana para Setúbal, em Portugal, levando 
na bagagem a esperança de ampliar o intercâmbio comercial e os investimentos portugueses 
no estado. A primeira meta é dobrar o volume de exportações cearenses para aquele País, 
além de incentivar o turismo.  
 
No ano passado, as exportações cearenses para Portugal somaram US$ 20,755 milhões, para 
importações de US$ 1,065 milhão, conforme dados do superintendente do Cin/Fiec, Eduardo 
Bezerra Neto, que embarcou para Portugal na segunda-feira à noite. O secretário de 
Desenvolvimento Econômico (SDE), Régis Cavalcante Dias, diz que os portugueses sinalizam 
para 16 protocolos assinados no Ceará, represen-tando investimento total da ordem de R$ 870 
milhões, divididos em áreas de confecção (fabricação e exportação), turismo, agropecuária e 
camarão.  
 
Rômulo Soares, da Câmara Brasil-Portugal, observa que o estudo de campo realizado para o 
Censo de Investimentos Portugueses no Ceará permite chegar a números bem expressivos. 
"Alguns empreendimentos serviram de base para futuros projetos dos investidores e novos 
recursos devem ser injetados nos próximos anos", estima.  
 
Um dos projetos mais ambiciosos para a área de turismo no estado, o Praia Bela Resort, 
envolve dois grandes grupos: o Oásis - que comanda o hotel no mesmo nome na Praia das 
Fontes, em Beberibe, a 72 quilômetros de Fortaleza - e o que conta com a participação de seis 
investidores, dos quais cinco portugueses (Hotel Vila Galé, Hotéis Dom Pedro, Solverde Hotéis, 
André Jordan e Ceará Investiment Fund). Eles devem bancar 50% do novo projeto, os demais 
50% ficam com o empresário Ivens Dias Branco, do grupo que leva o mesmo nome e ligado ao 
setor moageiro, de massas e biscoitos.  
 
O projeto envolve área de 280 hectares, em Aquiraz, a 26 quilômetros de Fortaleza, que deverá 
concentrar oito hotéis, seis pousadas, restaurantes, condomínio residencial, lojas, campo de 
golfe, academia de tênis, Spa, centro hípico e praças, tudo com um investimento estimado de 
R$ 500 milhões. "Será o maior complexo de hotelaria e turismo do País, em condições de gerar 
3 mil empregos diretos", avalia Soares.  
 
Ainda na Costa do Sol nascente, como é conhecida a região litorânea cearense, o grupo Oásis 
prevê investir R$ 120 milhões em novos empreendimentos, além dos R$ 7 milhões já aplicados 
no hotel de Beberibe.  
 
(Gazeta do Brasil13)(Adriana Thomasi) 19 de maio de 2004 
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Oberthur abrirá fábrica no país de US$ 10 mi 
 
Durante dois anos, a francesa Oberthur Card Systems, uma das maiores fabricantes mundiais 
de cartões com chip, procurou identificar um parceiro brasileiro para começar a produzir no 
país, exatamente como fez em todos os outros lugares nos quais já abriu fábrica.  
Não encontrou, mas nem por isso desistiu da idéia. No mês que vem, a empresa abre, em 
Cotia (SP), sua linha de produção local. Será a primeira fábrica da empresa na América Latina 
e a única, no mundo, na qual 100% dos investimentos vieram da Oberthur. 
O que alterou o quadro para investir sozinha, foi exatamente a chegada no país da tecnologia 
de celular GSM, na qual o uso dos chips é indispensável, e o movimento crescente dos bancos 
na direção dos "smart cards".  
A fábrica vai entrar em funcionamento com capacidade inicial de produzir 1 milhão de cartões 
por mês. Para o próximo ano, o plano é dobrar a capacidade. O investimento previsto é de US$ 
10 milhões em cinco anos.  
(Fonte: Valor Econômico, 9/8/04) 
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Onduline instala fabrica em Juiz de Fora 
 
 
 
A Onduline, líder do mercado europeu de telhas de fibra vegetal - ecológicas - iniciou ontem a 
construção da sua primeira fábrica na América Latina. A nova unidade será instalada no 
município de Juiz de Fora (MG), em uma área de 82 mil metros quadrados, e deverá demandar 
investimentos da ordem de R$ 42 milhões. Prevista para entrar em operação em agosto de 
2005, a Onduline Industrial do Brasil vai gerar cerca de 150 empregos entre diretos e indiretos. 
Com capacidade inicial de produção de até oito milhões de metros quadrados de telhas/ano, a 
Onduline do Brasil poderá duplicar a produção num prazo de quatro anos. O investimento será 
feito com recursos próprios, cerca de 11 milhões de euros, e linhas de crédito do governo 
estadual, por meio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e do Fundo Pró-Indústria 
(FIND), além de incentivos municipais. 
A nova unidade industrial terá uma área construída de 17.100 metros quadrados, sendo que 
4.550 metros quadrados serão destinados à produção. A tecnologia utilizada tem origem no 
grupo multinacional francês e consiste basicamente na recuperação de aparas (papel 
reciclável) que resulta num suporte prepintado e impregnado de betume. Por isso, é conhecida 
como "telha ecológica", porque não agride o meio ambiente, nem o ser humano que produz e 
consome. Apesar da tecnologia e de alguns equipamentos serem importados, 40% das 
máquinas e serviços serão compradas no Brasil, beneficiando em particular os setores 
industriais de mecânica, eletricidade, tubulação e montagem. 
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Orquídea Nordeste investe R$ 8 mi  
 
Com investimento de R$ 8 milhões, foi inaugurada em Baturité, a fábrica de calçados Orquídea 
Nordeste. A empresa, que é fabricante da linha Ortopé - calçados tipo colegial distribuídos para 
todo o Brasil, além de países da América do Sul, Europa e Estados Unidos - está funcionando 
há dois meses, gerando 114 empregos diretos.  
A Orquídea Nordeste tem sede no Rio Grande do Sul e constitui mais uma empresa atraída 
pelo governo cearense, por meio do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI). Desde janeiro 
de 2004 até julho deste ano, foram implantadas 13 empresas do setor calçadista no Ceará. O 
número representa 17% do total de fábricas instaladas no período, quando "aportaram" no 
Estado 75 empresas. As empresas calçadistas implantadas nesta gestão somam investimentos 
de R$ 39 milhões, gerando 3.512 empregos em nove municípios. 
 
Além da linha Ortopé, o grupo produz, no Rio Grande do Sul, os calçados das marcas Arezzo e 
Lotto (marca italiana, tipo exportação). A produção em Baturité será, inicialmente, de 12 mil 
pares/mês. Mas a previsão é de que chegue a 20 mil pares/mês, até o final deste ano. Com o 
incremento, o número de empregos diretos vai passar para 200 vagas. prosseguindo a meta de 
expansão, a empresa pretende alcançar a produção de 100 mil pares/mês, com mão-de-obra 
de 500 funcionários, em 2005. 
 
A implantação da Orquídea Nordeste vem reforçar a atuação do setor coureiro-calçadista no 
Estado - que lidera a pauta de exportações cearense há quatro anos. os principais destinos dos 
calçados produzidos no Estado são os Estados Unidos, México e argentina. De janeiro a junho, 
a venda desse produtos no mercado internacional cresceu 16,72%, em relação ao mesmo 
período do ano passado, alcançando a cifra de 94,48 milhões. 
(Fonte: Diário do Nordeste – CE, 6/8/04) 
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OURO FINO aposta nas exportações para crescer 
 
A envasadora de água mineral OURO FINO está revendo sua estratégia de vendas. Enquanto 
reduz a presença nas prateleiras de supermercados de São Paulo e Rio de Janeiro, planeja 
aumentar os embarques para os Estados Unidos e iniciou negociações para chegar aos 
consumidores da África e da Austrália. A intenção da empresa para 2005 é ampliar as 
exportações dos atuais 2% para 5% do faturamento. A marca OURO FINO é líder individual no 
mercado e responde por cerca de 3,5% das vendas. A OURO FINO vai colocar no mercado 
155 milhões de litros, 5% mais que no ano passado. Para enfrentar a concorrência, a empresa 
investiu este ano R$ 1,1 milhão no desenvolvimento de embalagens, equipamentos de 
laboratório e sistemas de controle de qualidade. 
 
VALOR ECONÔMICO– 03/12/2004 
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Outback Steakhouse 
 
Depois de entrar no Planalto Central, em agosto, a rede de restaurantes OUTBACK 
STEAKHOUSE cresce em São Paulo com a abertura, no início de dezembro, de outra casa no 
Shopping Center Norte. Será o sexto restaurante no estado de São Paulo. Prestes a completar 
sete anos no Brasil, a empresa fechará 2004 com 11 restaurantes, o que equivale a mais de 
uma abertura por ano. Com investimento de R$ 4 milhões, o novo OUTBACK será um dos 
maiores do País. A loja cria 130 novas vagas. 
 
GAZETA MERCANTIL– 26/11/2004 
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Pagrisa investe na primeira usina de açúcar do Pará 
 
O grupo Pará Pastoril e Agrícola S/A (Pagrisa) – do grupo Zancanear de São Paulo, planeja 
investir R$ 12 milhões na construção de uma usina de açúcar em Ulianópolis (PA). Vai fechar 
parcerias com fornecedores locais de cana para aumentar o processamento da matéria-prima 
na região. 
Será a primeira usina de açúcar do Pará e a expectativa é de que a fábrica entre em operação 
na safra 2006/07. Desde 1986 o grupo Pagrisa já conta com uma destilaria em Ulianópolis. A 
destilaria vai processar nesta safra cerca de 600 mil toneladas de cana para uma produção de 
até 45 milhões de litros de álcool. A usina de açúcar será construída em uma área anexa à 
destilaria do grupo.  
Até a década de 70, parte da família Zancaner dedicava-se à pecuária leiteira na região de São 
José do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Em meados da década de 70, decidiu ir para o 
Pará para se dedicar à pecuária de corte. Atualmente, o grupo - com faturamento de R$ 35 
milhões - mantém a pecuária de corte no Pará,invest e em manejo florestal e decidiu expandir a 
atividade sucroalcooleira no Estado. Em São Paulo, a família mantém a criação de gado leiteiro 
e é fornecedora de cana para as usinas Cerradinho e São Domingos, ambas na região de 
Catanduva (SP). Outra parte da família dedica-se à atividade sucroalcooleira. É o caso de Luiz 
Guilherme Zancaner, presidente da União das Destilarias do Oeste Paulista (Udop) e dono de 
duas usinas. 
Sem tradição na produção de cana, o Estado do Pará é mais suscetível a problemas climáticos, 
sobretudo seca. Apesar das terras baratas, os custos de produção são maiores, uma vez que o 
Estado não conta com infra-estrutura logística como a do Centro-Sul e com clima favorável. O 
Estado tinha uma usina de açúcar, mas foi desativada há alguns anos. 
O grupo teve de investir em irrigação em seus canaviais na década de 90 para que a produção 
da matéria-prima decolasse. 
(Fonte: Valor Econômico, 7/12/04)  
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Peugeot inicia no RJ produção da van 206 
 
O grupo francês PSA Peugeot Citroen anunciou o início de produção no País da van 206 SW, 
que consumiu investimento de US$ 30 milhões na fábrica de Porto Real, no sul fluminense.  
Dos 80 mil carros que serão produzidos pelas duas marcas no ano que vem, 15 mil unidades 
serão 206 SW - 11 mil para o mercado doméstico e 4 mil para exportações, principalmente 
para Argentina, Chile e México. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 12/11/04) 
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Perdigão amplia negócios em Goiás 
 
25/08/04 - [Agronegócios]  
 
 
A Perdigão anunciou a construção de um complexo industrial para abate de aves e 
processamento de carnes em Mineiros, no Sudoeste Goiano. O investimento total é estimado 
em R$ 510 milhões, dos quais R$ 240 milhões serão desembolsados pela Perdigão e os R$ 
270 milhões restantes pelos produtores integrados, que serão os responsáveis pelo 
fornecimento de aves.  
A produção de carnes, estimada em 81 mil toneladas por ano - ou R$ 550 milhões de 
faturamento - deverá ser destinada basicamente ao exterior.  
Os diretores da empresa estiveram em Goiânia para assinar o protocolo de intenções com o 
governo estadual e a prefeitura de Mineiros, que cedeu o terreno para a construção do 
complexo. A área do empreendimento tem cerca de 100 hectares, e está às margens da 
rodovia GO-359, que liga Mineiros ao Parque Nacional das Emas.  
Os recursos a serem destinados pela Perdigão na implantação do projeto são de investimento 
fixo e capital de giro e a obra será parcialmente financiada com verba do Programa de Crédito 
Especial para Investimentos do governo de Goiás. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 20/8/04) 
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Perkins programa volume de fabricação até 2010 
 
A Perkins Motores do Brasil, fabricante de motores diesel e a gás, pertencente ao grupo norte-
americano Caterpillar, prepara-se para dar um salto na sua operação no Brasil.  
A companhia vai dobrar sua produção em 2005, quando deve chegar à marca de 19 mil 
unidades, e prepara um novo pacote de investimentos, de US$ 5 milhões, que lhe permitirão 
alcançar uma produção de 50 mil motores entre 2006 e 2010.  
Desse volume, entre 30% e 35% devem ser exportados. A empresa, que até agora só atuava 
no mercado interno, fechou acordos de exportação com a Caterpillar e a Nacco, fabricante de 
empilhadeiras, nos Estados Unidos, que devem começar em 2005.  
Também no próximo ano, a Perkins inicia a produção de uma nova linha de motores de quatro 
cilindros não emissionados e de uma família de motores para grupo gerador, de quatro e seis 
cilindros. 
A fábrica brasileira, localizada em Curitiba (PR), produz motores de 4 e 6 cilindros voltados 
para equipamentos no setores agrícola e de construção. 
Inaugurada em fevereiro de 2003, a unidade marcou a volta definitiva da Perkins ao mercado 
brasileiro depois de uma atuação frustrada na década de 70, que culminou com a saída da 
empresa do País. A nova fábrica foi a primeira unidade própria do grupo fora da sua sede, 
localizada no Reino Unido.  
No Brasil, a empresa detém 25% de participação de mercado, no qual disputa espaço com 
empresas como Cummins, MWM e a própria International Engines South America (Iesa), com 
quem a Perkins manteve, até o ano passado, um contrato de representação.  
Com a estratégia da companhia inglesa de investir em uma fábrica própria, as duas empresas 
estabeleceram que a International ficará responsável pela produção de alguns motores da 
marca até 2005, quando a Perkins assumirá toda produção da marca no país.  
O local onde hoje funciona a fábrica brasileira foi adquirido pela empresa da Detroit Diesel, que 
atendia a produção da fábrica da Chrysler em Campo Largo (PR), fechada em 2001.  
Além dos US$ 5 milhões investidos na compra da unidade industrial, a Perkins está aplicando 
outros US$ 1 milhão na operação brasileira, principalmente em melhorias de processos e 
localização de fornecedores.  
Com contratos de fornecimento, no mercado interno, com a AGCO e a própria Caterpillar, a 
empresa espera encerrar o ano com faturamento de US$ 30 milhões no Brasil.  
A operação brasileira ampliou o número de funcionários de 55 para 90 desde o ano passado e 
a meta é chegar a 250 em 2005. A Perkins Engines é a maior fabricante mundial de motores 
diesel e a gás para os mercados de motores de 2000 kW (2600 hp) para equipamentos fora-de-
estrada. O grupo produz mais de 300 mil motores por ano, em 21 mil diferentes especificações. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 24/11/04) 
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Petrobras - Investimento de US$ 1,1 bi  
 
 
Data: 15/10/2004 - Fonte: Globo.com 
A Vale do Rio Doce está aguardando a conclusão de um acordo com a Petrobras para dar 
início a um projeto de US$ 1,1 bilhão no Espírito Santo, que consiste na construção de duas 
unidades pelotizadoras, uma fábrica de ferro esponja e uma aciaria. O pontapé inicial depende 
da redução de preços do gás natural vendido pela estatal. A Vale se comprometeria a comprar 
3,3 milhões de metros cúbicos por dia, por um período de 20 anos.  
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Espírito Santo, Júlio 
Bueno, a Vale se propõe a pagar menos de US$ 3 por BTU. O preço da Petrobras, no entanto, 
está acima de US$ 3,2 por milhão de BTU.  
- Estamos esperando ansiosamente uma resposta da Petrobras, pois no momento a 
negociação está parada - diz Bueno.  
Segundo ele, a estimativa é de que as fábricas da Vale possam trazer cerca de 800 empregos 
diretos para o estado.  
De acordo com o secretário, o Espírito Santo poderá ser um forte produtor de gás natural no 
futuro, atingindo 10 milhões de metros cúbicos por dia em 2008.  
A própria Petrobras vem admitindo que, depois da Bacia de Campos, o Espírito Santo é a bola 
da vez. Na semana passada, em um seminário no Rio, a estatal estimou um potencial de 
existência de 1,8 milhão de barris de óleo equivalente na região.  
Segundo o gerente executivo de Exploração e Produção da Petrobras, Paulo Mendonça, o 
potencial inclui as áreas adquiridas na Sexta Rodada de Licitações da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), situadas próximo ao Campo de Golfinho, na bacia do Espírito Santo.  
O secretário também contou que o estado aguarda a visita de uma comissão de executivos da 
Arabian Gulf Oil (Agol), marcada para meados de novembro. O grupo árabe pretende construir 
uma refinaria privada no Espírito Santo, sem a participação da Petrobras.  
- Estivemos em Londres, fizemos uma reunião com eles e estamos aguardando uma missão, 
que virá assinar o 'head of agreement', ou seja, o acordo definitivo para a obra. Mas ainda 
dependemos da benção do governo federal, que deverá dar isenções tributárias ao projeto - 
afirmou.  
A refinaria deverá representar um investimento de US$ 2,5 bilhão para o estado e poderá 
processar 200 mil barris por dia para exportações.  
A partir desta sexta-feira, o governo do estado dará início a uma série de sete seminários que 
acontecerão até dezembro. O objetivo é discutir temas como cenário internacional, reflexos 
para a economia capixaba, abertura do setor, perspectivas e necessidades, políticas de gás, 
preços, questões ambientais, impacto urbano da construção da refinaria e aperfeiçoamento da 
política de royalties.



 359 

Petrobras prevê investimentos de US$ 2,85 bi 
 
O investimento da Petrobras na rede básica de transporte de gás natural no país deverá 
totalizar US$ 2,85 bilhões até 2010. O número foi consolidado num estudo de viabilidade 
técnico-econômica, aprovado pela diretoria executiva da estatal.  
Os projetos que concentram os recursos envolvem a instalação das malhas Sudeste e 
Nordeste e a interligação entre elas, através do gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene). 
É a primeira vez que esses investimentos são consolidados em um único estudo. Além dos 
projetos Malhas e do Gasene, haverá ainda a aplicação de US$ 85 milhões na construção do 
gasoduto Cacimbas-Vitória, no Espírito Santo, que já havia sido aprovado em estudo à parte. A 
estimativa é que o desenvolvimento da indústria do gás movimente investimentos totais de até 
US$ 4,5 bilhões no país. 
O plano estratégico da Petrobras para o período entre 2004 e 2010 prevê um crescimento de 
14,2% do mercado de gás, pautado numa taxa média de 4,5% do PIB nos próximos anos. A 
expectativa é que haja um impacto da penetração do gás na matriz energética, em especial 
para geração de energia. Esses US$ 4,5 bilhões seriam o valor agregado da movimentação 
indústria do gás em todo o país. 
(Fonte: Canal Energia, 6/10/04) 
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Petrobras vai investir R$ 900 milhões  
 
A Petrobras vai investir R$ 900 milhões na construção do gasoduto Campinas-Rio de Janeiro, 
cujo início das obras foi lançado dia 14 de setembro, na cidade de Paulínia (SP). O duto, que 
terá 448 quilômetros de extensão e capacidade para transportar 8,6 milhões de metros cúbicos 
de gás natural por dia, será conectado à malha Nordeste de transporte de gás, ao trecho 
Sudeste e Nordeste (Gasene) e ao gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol).  
Um dos objetivos do projeto é viabilizar a interligação dos centros de consumo no eixo Rio-São 
Paulo com os principais pólos produtores de gás, como as bacias de Santos e de Campos. A 
Petrobras, nesse sentido, tem planos de investir mais de R$ 9 bilhões na expansão da rede de 
gasodutos do país nos próximos cinco anos, ampliando os atuais 8,8 mil km de dutos para mais 
de 13 mil km. A expectativa é que o mercado de gás cresça 14,2% ao ano até 2010. 
O gasoduto Campinas-Rio de Janeiro ligará a Refinaria Paulínia ao Terminal de Japeri (RJ), 
passando por 32 municípios, sendo 24 no estado de São Paulo e oito no Rio de Janeiro. A 
construção estará a cargo do Consórcio CCDL Construções de Dutos, formado pelas empresas 
Toyo Engineering Corporation e Camargo Correa*. Serão gerados 3 mil empregos diretos. 
(Fonte: Canal Energia, 15/9/04) 
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Petrobras e Gasmig vão ampliar gás em MG 
 
A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) vendeu 40% das ações de sua Companhia 
de Gás de Minas Gerais (Gasmig) à Petrobras. Com isso, será possível iníciar as obras de 
construção do novo ramal que interligará o Vale do Aço à linha principal da Gasmig.  
A primeira etapa da obra demandará investimentos da ordem de R$ 25,6 milhões. O ramal, 
com extensão de 56 quilômetros, partirá de São Brás do Suaçuí, chegando a Conselheiro 
Lafaiete, Congonhas, Ouro Branco e Ouro Preto. O prazo para execução das obras será de 
300 dias, contados a partir da autorização do serviço.  
De acordo com estudos da empresa, em Minas Gerais há um mercado potencial de 9,6 milhões 
de metros cúbicos de gás por dia até 2010. A ampliação da rede de distribuição demandará 
investimentos da ordem de US$ 475 milhões.  
O valor total pago pela Petrobras pelas ações foi de R$ 144 milhões. O objetivo da parceria é 
incrementar os investimentos para desenvolver e expandir a rede de gasodutos para transporte 
e distribuição em Minas. Serão investidos R$ 1,4 bilhão para aumentar a oferta de gás no 
estado dos atuais 3,5 milhões de m³ por dia para 4,5 milhões em 2006 e 11,1 milhões em 2023. 
Serão construídos cerca de mil quilômetros de linhas de gasodutos de transporte e distribuição 
para as regiões Sul, Triângulo Mineiro e Vale do Aço. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 6/12/04)  
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Petrobras compra da EDP a Termelétrica Fafen  
 
A diretoria da Petrobras aprovou a compra da totalidade das ações da Usina Termelétrica 
Fafen Energia que pertencem à EDP Brasil. A estatal brasileira já possuía 20% da termelétrica 
instalada no pólo petroquímico de Camaçari (BA) e agora vai adquirir os 80% restantes por R$ 
96 milhões. A EDP Brasil receberá o dinheiro em três parcelas anuais: uma de 50% e as 
demais, de 25% cada. 
 
A Termelétrica Fafen tem capacidade nominal de 133 MW e 42 t/h de vapor. Entrou em 
operação (primeira fase) em setembro de 2001 e fornece 22MW e 42 t/h para a Fábrica de 
Fertilizantes da Petrobras no Pólo de Camaçari (Fafen-BA). A partir de janeiro de 2005, 
segundo a Petrobras, começa a fornecer 100 MW para a Bandeirante Energia. 
(Fonte: Valor Econômico, 17/12/04) 
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Petrobras investe US$ 130 milhões no Paraná  
 
Num investimento de quase US$ 130 milhões, a Petrobras - em parceria com outras três 
empresas, Queiroz Galvão Perfurações, Coplex e Star Fish - está viabilizando o projeto de 
desenvolvimento dos campos petrolíferos Coral e Estrela-do-Mar, localizados a cerca de 200 
quilômetros de Matinhos, litoral do Paraná.  
Produzindo petróleo desde fevereiro de 2003, a plataforma semi-submersível deverá estar em 
plena carga em 2008 ou 2009.  
 
Do total de investimentos cerca de US$ 100 milhões já foram aplicados e restam outros US$ 30 
milhões. O término completo do projeto deve acontecer em 2008 ou 2009. O petróleo 
produzido em área que pertence ao Paraná é mandado para São Sebastião, no litoral de São 
Paulo. Também toda a parte logística - transporte do petróleo - e manutenção da plataforma 
ocorrem a partir do Porto de Itajaí (SC).  
 
A instalação dos campos Coral e Estrela-do-Mar em parte da bacia que pertence ao Paraná 
não chega a afetar a economia local - como geração de empregos ou movimento no comércio. 
Por outro lado, tanto o estado como os municípios de Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná 
- que confrontam a área dos campos - recebem recursos através dos royalties repassados pela 
Petrobras ao Tesouro Nacional, que é o responsável pela distribuição dos percentuais. Os 
royalties vêm todos para o Paraná. A distribuição dos recursos consta na Lei dos Royalties, 
elaborada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).  
 
Conforme a lei, parte do dinheiro (cerca de 25%) vai para o estado, parte para os municípios 
(também cerca de 25%), e o restante é distribuído entre a Marinha, Ciência e Tecnologia, 
Fundo Especial, entre outros. Dados da ANP divulgados mostram que os benefícios financeiros 
de fato vêm acontecendo.  
 
Conforme planilha, em 2002 - quando a plataforma ainda não havia começado a produzir -, o 
Paraná recebeu R$ 660 mil de royalties; Matinhos, R$ 272 mil; Pontal do Paraná, R$ 15,8 mil e 
Paranaguá ficou com a menor fatia: R$ 7,6 mil. No ano seguinte, em 2003, os royalties para o 
Paraná passaram para R$ 3 milhões; Matinhos, R$ 1,186 millhão e Paranaguá, R$ 30,8 mil. 
Este ano, com a produção ainda maior, os royalties para o Paraná saltaram para R$ 5,086 
milhões; Matinhos, R$ 3,6 milhões; Pontal do Paraná, R$ 1,206 milhão e Paranaguá, R$ 52 mil.  
(Fonte: Estado do Paraná)  
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Petrobrás investiur R$ 21,7 bilhões em 2004 
 
Petrobras anuncia investimento recorde de R$ 30 bilhões em 2005 
Recursos, que superam os do governo federal, serão destinados à produção 
 
Depois de anunciar que teve lucro recorde de R$ 17,86 bilhões em 2004, a Petrobras divulgou 
ontem que investirá R$ 30 bilhões em 2005, o maior montante já desembolsado em um ano por 
uma companhia no Brasil. O diretor financeiro da Petrobras, Sérgio Gabrielli, explicou que os 
investimentos, que representam um aumento de quase 40% sobre os R$ 21,7 bilhões do ano 
passado, serão feitos com recursos próprios, do caixa da companhia.  
O montante é mais do que o dobro do investimento do governo este ano. Após o 
contingenciamento no Orçamento anunciado na sexta-feira, que chegou a R$ 15,9 bilhões, os 
recursos destinados pelo governo federal a investimentos em infra-estrutura somam R$ 12,5 
bilhões em 2005. No Orçamento aprovado pelo Congresso em dezembro, quando foram 
incorporadas as emendas parlamentares, o montante total chegava a R$ 21 bilhões. São 
investimentos os recursos destinados aos projetos em áreas como transportes, irrigação e 
saneamento e os R$ 2,9 bilhões reservados aos programas do projeto-piloto acertado com o 
Fundo Monetário Internacional (FMI).  
 
Prioridade será aumentar a produção  
Dos recursos da Petrobras, cerca de 60% serão investidos nas principais atividades da estatal: 
exploração e produção de petróleo e gás. Uma das metas é aumentar em 14% a produção 
nacional de petróleo neste ano. Com isso, a produção média vai pular do 1,49 milhão de barris 
por dia obtido em 2004 para 1,7 milhão.  
— Queremos melhorar a rentabilidade de nossos projetos — destacou Gabrielli.  
Cerca de 300 mil barris diários de petróleo serão adicionados até o fim do primeiro semestre 
deste ano, com a produção plena das plataformas P-43 e a P-48 (que entrou ontem em 
operação). O diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Guilherme Estrella, destacou que 
a produção no fim deste ano deverá atingir um pico de 1,85 milhão de barris por dia.  
— Não é apenas somar o acréscimo da produção, porque há o declínio natural dos campos, 
assim como as paradas programadas de algumas plataformas — disse Estrella.  
O mercado não se surpreendeu com o volume de investimentos anunciado. Segundo analistas, 
o aumento dos preços do petróleo eleva o custo dos investimentos. Além disso, a Petrobras 
tem um programa pesado de investimentos que deverão atingir US$ 53,6 bilhões de 2004 a 
2010. Especialistas lembraram ainda que a companhia tem projetos como uma nova refinaria.  
O aumento do consumo de combustíveis que vem ocorrendo desde o ano passado poderá 
adiar a meta de auto-suficiência que a Petrobras esperava alcançar este ano. Estrella disse 
que em 2004 o consumo cresceu 5%, contra a previsão da Petrobras em seu plano estratégico, 
de 2,4% ao ano até 2010. A meta da Petrobras é atingir uma produção de 2 milhões de barris 
diários em 2006.  
— É possível que em função do consumo de derivados a auto-suficiência seja alcançada 
apenas em 2006. Mas o desafio de ser atingida ainda no fim deste ano continua — afirmou 
Estrella.  
Ao analisar o balanço de 2004 da Petrobras, Gabrielli destacou que os resultados operacionais 
foram de certa forma neutralizados pelos resultados das operações financeiras. Isso, segundo 
ele, fez com que o lucro líquido, apesar de recorde, fosse quase igual ao do ano anterior.  
 
Fonte: O GLOBO - Ramona Ordoñez, do Rio - 1/3/2005 
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Petrobrás -  US$ 450 mi e obras começam em 2005  
 
A Petrobras fechou um convênio com o Exército brasileiro, que já está abrindo clareiras na 
floresta amazônica para a construção do gasoduto Coari-Manaus. As obras devem ter início no 
próximo ano e vão absorver recursos entre US$ 400 milhões e US$ 450 milhões.  
 
O gasoduto consolidará a ligação do campo de Urucu com a cidade de Manaus e terá 385 
quilômetros de extensão. O gasoduto deve entrar em operação em 2006.  
 
A primeira parte do gasoduto, que liga Urucu a Coari e tem 295 quilômetros de extensão, já 
está pronta e opera o transporte de Gás Liquefeito do Petróleo (GLP). De Coari, no entanto, o 
GLP tem que ser transportado de barco até a capital do estado. 
(Fonte: UOL Noticias, 13/12/04) 
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Petrobras quer aplicar US$ 1,5 bi em gasodutos 
 
A Petrobras planeja ampliar sua rede de gasodutos na América do Sul para interligar os 
principais mercados da região, num investimento de cerca de US$ 1,5 bilhão. 
Serão construídos um trecho de Uruguaiana a Porto Alegre e outro de Buenos Aires à Bolívia. 
Os ramais somarão 1.600 km e deverão entrar em operação até 2008. O projeto permitirá 
ampliar o mercado do gás natural - especialmente para a geração de energia- e aumentará a 
segurança no fornecimento do produto. Dutos irão conectar três grandes áreas produtoras -
Argentina, Bolívia e Brasil. 
(Fonte: Folha de São Paulo, 24/11/04) 
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Petrobras e Eletrobrás estudam construção de térmica  
 
A Petrobras está avaliando, em conjunto com a Eletrobrás*, a construção de uma termelétrica 
de 720 MW em Manaus. Orçado em cerca de US$ 450 milhões, o projeto está na fase de 
estudo de viabilidade técnico-econômico, e seria instalado no escopo da construção do 
gasoduto Coari-Manaus.  
A usina, contaria com oito turbinas remanescentes de antigos projetos do Programa Prioritário 
de Termeletricidade, que estão atualmente estocadas pela empresa. Movido à gás natural, o 
projeto absorveria boa parte do combustível que será levado pelo gasoduto Coari-Manaus, que 
terá cerca de 385 quilômetros de extensão e investimentos de aproximadamente US$ 450 
milhões. O início da construção do gasoduto está previsto para 2005. 
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Petrobras compra 40% da Gasmig por R$ 144 milhões 
 
A Gaspetro, subsidiária do segmento de gás da Petrobras, comprará 40% da participação na 
Gasmig, concessionária de distribuição de gás da Cemig (MG). A negociação, no valor de R$ 
144 milhões, foi anunciada em 11 de agosto, pela Petrobras. O valor da compra será ajustado 
com base no balanço de 31 de dezembro de 2003. 
A implementação do acordo de associação, que objetiva a promoção do consumo de gás 
natural em Minas Gerais, ainda está sujeita à aprovação por parte da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. Segundo a Petrobras, a aquisição possibilita o atendimento dos 
objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico de desenvolver e liderar o mercado 
brasileiro de gás natural, atuando de forma integrada no setor.  
O acordo contempla o aporte dos recursos necessários ao desenvolvimento e expansão da 
rede de gasodutos de transporte e distribuição no estado. A estimativa é de que o mercado de 
gás em Minas Gerais aumente dos atuais 3,5 milhões de metros cúbicos por dia para 7,6 
milhões de metros cúbicos por dia em 2010. 
(Fonte: Canal Energia, 12/8/04) 
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Petrobras negocia aquisição da usina termoelétrica  
 
Conselho de Administração da Petrobras aprovou em 13/8 as condições financeiras, em 
princípio acordadas comum consórcio de 17 bancos comerciais, necessárias à transferência 
definitiva de propriedade da Usina termoelétrica Eletrobolt, localizada em Seropédica, no 
Estado do Rio de Janeiro, para a Companhia.  
Essa usina, com capacidade nominal de 388 MW, é uma das três do tipo "merchant" com as 
quais a Petrobras firmou, entre 2001 e 2002, contrato com cláusula de pagamentos 
contingências referentes a impostos, taxas e tarifas, custos de operação, manutenção e 
investimento (capacity), em caso da usina não obter receitas suficientes para cobrir estes itens. 
As outras duas "merchants" são a Macaé Merchant (El Paso) e a TermoCeara (MPX).  
A Petrobras pagará US$ 159 milhões distribuídos em 30 parcelas mensais fixas e fará um 
pagamento de US$ 30 milhões ao final de 7 anos. A propriedade da Usina será inteiramente 
transferida à Petrobras, incluindo todas benfeitorias e o terreno adjacente, no dia de 
fechamento da operação. Em contrapartida a Petrobras será isentada dos remanescentes 
pagamentos contingenciais atualmente decorrentes d Contrato de Consórcio, que será extinto, 
e usufruirá de qualquer benefício advindo da operação da Usina a partir da assinatura da 
documentação definitiva.  
As partes iniciarão agora a elaboração dos documentos jurídicos necessários para o 
fechamento definitivo da operação, previsto para 1º de novembro de 2004. Os termos finais do 
acordo deverão ser submetidos à aprovação do Conselho de Administração da Petrobras e dos 
Bancos. A conclusão dessas negociações faz parte da estratégia da Companhia para o setor 
energia que prevê o aumento de sua capacidade de geração térmica somente através da 
conclusão de projetos. 
(Fonte: Petrobras) 
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PETROBRÁS - Unidade Petroquímica Básica será no RJ 
 
A Petrobras já definiu que a Unidade Petroquímica Básica será construída no Estado do Rio de 
Janeiro, provavelmente em Itaguaí ou no Norte Fluminense. O projeto envolve recursos de 
cerca de US$ 3 bilhões e deverá gerar 45 mil empregos diretos e indiretos.  
 
A informação foi dada pelo diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, 
adiantando que as obras deverão ter inicio já no começo de 2006 e a entrada em operação da 
nova unidade devera ocorrer no final de 2010 ou inicio de 2011. Este é o projeto mais 
importante da área da Petrobrás, que já iniciou conversações com o governo do Rio de Janeiro 
para definir o local mais apropriado.  
 
A Petrobras deverá concluir os estudos sobre o projeto no início de janeiro de 2005. Em sua 
primeira fase, a Unidade Petroquímica Básica vai produzir matéria-prima para o setor 
petroquímico, mas depois poderá incentivar o desenvolvimento de empresas que vão 
transformar o propeno em polietileno e polipropileno e, posteriormente, em resina e plástico.  
O projeto poderá ser desenvolvido com a participação de mais de um sócio privado. A 
tecnologia será transferida pela empresa chinesa Sinopec - com quem a estatal já assinou 
convênios de cooperação tecnológica. 
(Fonte: Valor Econômico, 17/12/04)  
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Petrobrás Investe US$ 1 bi 
 
Setor de eletricidade, gás e água quente investe US$ 6,88 bilhões no semestre  
O setor de eletricidade, gás e água quente investiu US$ 6,88 bilhões no semestre, segundo 
dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, divulgados nesta 
quarta-feira, dia 21 de setembro. O levantamento listou 17 projetos desenvolvidos por estatais 
e empresas de 
capital privado. O relatório MDIC, chamado de Banco de Dados de Projetos de Investimentos, 
mostram um volume de desembolso de US$ 56,48 bilhões. 
 
O segmento com maior participação é do de indústria de transformação (57%), seguido de 
transporte, armazenagem e comunicações (14%), inústrias extrativas (13%) e produção e 
distribuição de eletricidade, gás e água (12%). Este último que inclui ainda o segmento de 
captação, tratamento e distribuição de água. 
 
O maior investimento do setor de eletricidade, gás e água quente fica com Petrobras, com 
investimentos de US$ 2,14 bilhões em gasodutos para abastecer o Nordeste do país. Outro 
destaque é o projeto da Eletronorte, de R$ 1 bilhão, para construção de uma linha de 
transmissão que transportará a produção de Tucuruí aos estados, hoje isolados, do Amapá e 
de Amazonas. A previsão é concluir o empreendimento em 2006. Outro projeto da Petrobras 
prevê a aplicação de R$ 1 bilhão na região Amazônica para levar gás natural até a cidade de 
Manaus, a fim de gerar energia elétrica na capital. 
 
Os projetos envolvem a Brascan Brasil (US$ 500 milhões), Comgás (US$ 375 milhões), Furnas 
(US$ 344 milhões), Alcan (US$ 200 milhões), Gasmig (US$ 180 milhões), Celesc (US$ 160 
milhões), Termelétrica Norte Fluminense (US$ 154 milhões) e Endesa (US$ 140 milhões). O 
relatório destaca ainda investimentos da Gás Natural SPS (US$ 132 milhões), MPX Mineração 
e Energia (US$ 125 milhões), Celg (US$ 105 milhões), Gás Natural Liquefeito do Brasil (US$ 
38 milhões), Copel (US$ 5,95 milhões) e Coelba (US$ 5 milhões). 
 
A conclusão da maioria dos projetos está prevista para este ano, mas alguns empreendimentos 
serão finalizados em 2006 ou em 2010. O relatório 
do Banco de Dados, que contempla projetos anunciados no primeiro semestre do ano, em todo 
o Brasil, reúne dados de fontes como o MDIC, entidades coligadas (BNDES, INPI, Suframa e 
Inmetro), anúncios informados por parceiros como órgãos estaduais de fomento e entidades de 
classes empresariais e informações veiculados na mídia. 
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Petrobras investe na expansão da unidade no Ceará 
 
A Petrobras definiu programa de investimentos da ordem de US$ 9,5 milhões, recursos 
próprios, aplicados na modernização e ampliação de 10% da capacidade de processamento de 
asfalto e matéria-prima para a Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), 
unidade de negócios baseada no bairro do Mucuripe, região portuária de Fortaleza (CE).  
Com esse aporte - o terceiro maior desde a implantação da planta no Estado, em 1966 - a 
companhia ganha fôlego para expandir o volume de petróleo refinado de 1000 metros 
cúbicos/dia (ou 6 mil barris/dia) para 1.100 metros cúbicos/dia ( 6,919 mil barris/dia), e 
aumentar de 218 mil toneladas de asfalto para algo em torno de 235 mil toneladas/ano.  
Em 1998, a empresa investiu US$ 52 milhões na unidade de lubrificantes. Outros US$ 15 
milhões foram destinados à planta de processamento de gás natural, em 1986. A Lubnor 
abastece as regiões Norte e Nordeste e gera 170 empregos diretos e 200 indiretos, via 
empresas prestadoras de serviço, números que tendem a evoluir nos próximos meses.  
A Lubnor estima demanda de 500 postos de trabalho temporários diretos na realização das 
obras e implantação dos novos equipamentos, que já começam a ser instalados. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 16/8/04) 
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Petrobras investirá US$ 600 mi em fábrica no  
 
A Petrobras planeja investir cerca de US$ 600 milhões na construção de uma fábrica de 
fertilizantes na Região Centro-Oeste do país, que terá como matéria-prima o gás natural 
transportado da Bolívia pelo gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). Com isso, a empresa aumenta o 
fornecimento no mercado interno brasileiro.  
 
A unidade estava prevista para entrar em operação somente em 2010, mas deve ser ativada 
em 2009. Com isso, o Brasil deve elevar para cerca de 70% o fornecimento do insumo ao 
mercado interno, que hoje é inferior a 50% - incluindo, aí, a produção da iniciativa privada.  
 
Atualmente, a Petrobras mantêm em operação duas unidades de produção de fertilizantes no 
Brasil, uma na Bahia e uma em Sergipe, que atendem à região Nordeste e parte da demanda 
do Sudeste.  
 
Além de aumentar a capacidade de atendimento ao mercado, a Petrobras também estaria 
melhorando a logística. A escolha da região Centro-Oeste é uma questão de logística. É uma 
área de nova fronteira agrícola, portanto de grande demanda por fertilizantes. Além disso, a 
produção também poderá atender a Região Sul do país, onde grande parte do mercado 
depende da importação.  
 
Além da fabrica de fertilizantes, a estatal deve antecipar também a planta de produção de 
polipropileno, localizada nas proximidades da Refinaria de Paulínia (SP), que deverá entrar em 
operação no final de 2006, início de 2007. A Petrobras já definiu que a nova unidade será 
construída em parceria com o Grupo Braskem e terá capacidade de produção de 300 mil 
toneladas da matéria prima destinada ao setor. 
(Fonte: UOL Noticias, 1/12/04)  
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PETROBRAS - Investimento em Capuava  
 
A Petrobras investirá US$ 200 milhões na refinaria de Capuava, em Mauá, até 2010. Os 
recursos serão destinados para a melhoria na qualidade dos combustíveis produzidos pela 
empresa. 
O projeto tem o foco no meio ambiente. O objetivo principal dos investimentos é produzir 
combustíveis com baixo teor de enxofre. Não estão previstos aumentos significativos na 
capacidade de produção de refinaria, que produz cerca de 50 mil barris diariamente. 
Além dos investimentos em melhoria de qualidade, a refinaria tem programado uma parada 
técnica, durante 45 dias, entre janeiro e fevereiro. Com a paralisação, a Petrobras deve aplicar 
R$ 60 milhões, dos quais R$ 44 milhões serão destinados a melhoria do craqueamento - 
tecnologia usada para a transformação de óleos pesados em derivados de petróleo como óleo 
diesel, GLP, propeno, entre outros. 
(Fonte: Valor Econômico, 8/12/04) 
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Petroflex investe US$ 64 mi 
 
21/05/04 - [Indústria & Tecnologia]  
 
A Petroflex, maior fabricante de borracha sintética da América Latina, está investindo na 
alteração de seu mix de produtos para fabricar elastômeros de alta performance, produtos de 
maior valor agregado.  
A empresa planeja aplicar US$ 64 milhões de 2004 até 2007, sendo que 48% desse total será 
para lançar produtos de maior valor.  
A empresa planeja ampliar sua produção desses itens mais sofisticados em 60 mil toneladas, 
30 mil neste ano e a outra metade em 2005. O mix da empresa deve contar com 60% de itens 
básicos e 40% de especiais, até 2007. Atualmente, 20% da produção é de produtos de maior 
valor. A Petroflex está investindo US$ 12 milhões para aumentar a capacidade de produção da 
unidade do Cabo de Santo Agostinho (PE) das atuais 95 mil toneladas para 125 mil toneladas 
de borracha sintética. Esse desgargalamento estará concluído em agosto deste ano.  
Essa expansão, será para atender principalmente o mercado externo. A empresa exporta para 
cerca de 70 países, sendo 42% das vendas para a América do Sul, 31% para Ásia e Oceania, 
15% para a União Européia e 12% para a América do Norte. A fábrica recifense é a única das 
três unidades da empresa que produz os itens de maior valor. A empresa já planeja outra 
expansão para essa unidade, em mais 30 mil toneladas, e que deverá entrar em operação no 
início de 2006.  
O crescimento da indústria brasileira exportadora e as safras agrícolas cada vez melhores, que 
elevam o consumo de pneus pelos caminhões, deixam otimistas em relação à economia do 
País neste ano. A empresa produziu 342 mil toneladas de borracha sintética em 2003. Em 
2004 a produção deverá atingir cerca de 360 mil toneladas. Controlada pela Suzano (20,12%), 
Braskem (20,12%) e Unipar (10,06%), a Petroflex é a 11ª maior produtora de borracha sintética 
do mundo. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 20/5/04) 
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Petrópolis planeja sua terceira fábrica 
 
A cervejaria Petrópolis, dona das marcas Itaipava e Cristal, investiu R$ 80 milhões este ano 
para dobrar sua capacidade de produção - de 1,5 bilhão para 3 bilhões de litros.  
A empresa começa a operar com a nova capacidade produtiva nas fábricas de Petrópolis (RJ) 
e Boituva (SP) no final do mês. Para 2005, a companhia planeja investir outros R$ 50 milhões 
numa nova linha de latas e em novos tanques de fabricação. 
Os planos continuam ambiciosos para 2006. Pretende construir uma nova fábrica olhando para 
Minas Gerais, alguns estados do Nordeste e do Sul. 
(Fonte: Valor Econômico, 16/12/04)  
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Petroquímica Triunfo - Orçamento de investimento  
 
  
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
1.          Submeto à consideração de Vossa Excelência, em conformidade com o prescrito no 
art. 167, inciso V, da Constituição, o anexo Projeto de Lei, que abre ao Orçamento de 
Investimento para 2004 (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), crédito especial no valor total 
de R$ 179.286.733,00 (cento e setenta e nove milhões, duzentos e oitenta e seis mil e 
setecentos e trinta e três reais), em favor de empresas do Grupo PETROBRÁS, para 
atendimento de pleito do Ministério de Minas e Energia. 
 
          c) Petroquímica Triunfo S.A. - R$ 3.416.733,00, sendo: 
          - R$ 2.064.600,00 destinados à ação "Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do 
Parque Petroquímico", na Região Sul; 
          - R$ 665.633,00 destinados à "Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, 
Máquinas e Equipamentos", na Região Sul; e 
          - R$ 686.500,00 para "Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e 
Teleprocessamento", na Região Sul. 
          Os recursos necessários à realização dos investimentos são provenientes de geração da 
própria empresa. 
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Petroquisa negocia unidade em Minas 
 
A Petrobras vai investir em mais de uma unidade de produção de polipropileno nas regiões 
onde há excedente de propeno, matéria-prima para a produção do insumo petroquímico.  
De acordo com a estatal, as prioridades para os investimentos são locais próximos às refinarias 
de São Paulo (Refinaria Henrique Lage - Revap e Refinaria de Paulínia - Replan), do Paraná 
(Refinaria Presidente Getúlio Vargas - Repar), do Rio Grande do Sul (Refinaria Alberto 
Pascoalini - Refap) e de Minas Gerais (Refinaria Gabriel Passos - Regap). Esta última abrigaria 
uma unidade de ácido acrílico, projeto que a Petrobras vinha desenvolvendo com a Basf*, em 
São Paulo, mas que foi engavetado pela empresa alemã. Agora a Petrobras está negociando 
com outros grupos os investimentos em uma unidade próxima a Belo Horizonte. O projeto está 
orçado em US$ 360 milhões e utilizaria as 150 mil toneladas de propeno produzidas pela 
Regap.  
A unidade de polipropileno de SP que consta do planejamento estratégico da Petrobras, terá 
investimentos totais da ordem de US$ 220 milhões. Outra fábrica, de fenol (insumo para resina 
fenólica, utilizadas em moldes para fundição e abrasão, entre outras aplicações), em local 
ainda não definido, está estimada em US$ 200 milhões. Já uma terceira unidade, de paraxileno 
(um intermediário petroquímico), PTA e PET, possivelmente será instalada no Rio de Janeiro.  
Os novos projetos da Petrobras incluem também os investimentos no pólo gás-químico na 
fronteira com a Bolívia (no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul) e uma unidade em 
Itaguaí, no Rio de Janeiro, que inclui uma refinaria e uma central petroquímica. Poderá investir 
nas duas unidades simultaneamente, porque estão localizados em regiões distintas e vão 
produzir insumos diferentes. Os projetos não são conflitantes entre si. A unidade no Rio de 
Janeiro, atualmente avaliada pela Petrobras e pelo grupo Ultra, poderá incluir novos sócios. 
O projeto petroquímico da Petrobras e do grupo Ultra em Itaguaí teria capacidade de refino de 
óleo pesado superior a 150 mil barris diários. Os negócios da nova central deverão ser voltados 
para produtos de segunda geração. Se sair do papel, a unidade ficará pronta depois de 2010. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 7/10/04) 
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Peugeot-Citroën – investimento US$ 50 milhões 
 
A governadora Rosinha Garotinho e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, 
Humberto Mota, participarão, amanhã, a partir da 10h, em Porto Real, Região do Médio 
Paraíba, da inauguração da produção do novo carro do grupo PSA Peugeot Citroën, o modelo 
Peugeot 206 SW (station wagon - perua). A solenidade também contará com a participação do 
presidente mundial do grupo, Jean-Martin Folz, do diretor-geral da montadora no Brasil, Pierre 
Michel Fauconnier, e do presidente Luís Inácio Lula da Silva, entre outras autoridades.  
A fabricação do novo veículo é mais uma etapa cumprida pela empresa, que recebeu do 
governo do estado condições para se estabelecer em Porto Real, em 2001. A montadora se 
beneficiou do programa de incentivo Rioinvest, sob a responsabilidade da secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Fundes). O investimento inicial da empresa para a construção da fábrica foi de US$ 600 
milhões.  
A parceria entre o governo e a PSA Peugeot-Citroën também compreende a adesão da 
empresa - única montadora de carros no estado - ao Programa Compra Rio, a partir de 
negociação liderada pelo secretário Humberto Mota. O programa, criado pela secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, visa valorizar o produto fluminense, com vistas ao aumento das 
vendas, para a geração de mais emprego e renda. Em maio deste ano, começaram a circular 
os primeiros carros cedidos, em comodato, pela empresa à frota do governo. São dois Peugeot 
206, um Citroën C-3 e um Citroën Picasso, cedidos à secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. 
O investimento para a produção do Peugeot 206 SW é de US$ 30 milhões, incluídos no total de 
US$ 50 milhões, anunciados, para a fábrica de Porto Real, pelo presidente mundial da PSA 
Peugeot-Citroën e pela governadora Rosinha Garotinho, em abril, no Palácio Guanabara. Os 
recursos também se destinaram à fabricação do novo motor 1,4 L. 
A unidade de Porto Real conta com quase 2 mil funcionários. A instalação da fábrica atraiu 
fornecedores para a região, permitindo a consolidação, no sul do estado, do Pólo Metal-
Mecânico, um dos mais importantes da economia fluminense. Entre os municípios do estado, 
Porto Real foi o que apresentou o maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no período 
1996-2000 - 234,7% de variação, contra 92,8%, do segundo colocado, Resende, também na 
mesma região, segundo estudos da Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de 
Janeiro, vinculada à secretaria estadual de Planejamento e Coordenação Institucional. 
Sexta maior montadora do mundo, com 5,85 do mercado mundial, e segunda da Europa, com 
15,4% do mercado europeu, a PSA Peugeot-Citroën, no Brasil, está prestes a conquistar quase 
5% do mercado nacional
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Pfizer - fábrica de US$ 80 milhões  
 
Medicamento revolucionário deverá atrair para a filial brasileira uma fábrica de US$ 80 milhões 
 
Por maurício Capela 
Sob a mesa de Henry McKinnell, o principal executivo da americana Pfizer, repousa um 
projeto-chave para as pretensões da filial brasileira do maior laboratório do mundo. Uma fábrica 
de US$ 80 milhões que deverá ter como destino o município de Guarulhos, na Grande São 
Paulo, onde a fabricante do Viagra já mantém uma unidade. À espera do sinal verde que sairá 
de um lu- 
xuoso escritório no coração de Manhattan – sede da gigante dos remédios –, César Preti, o 
presidente da operação local, conta à DINHEIRO que a terceira unidade da empresa no Brasil 
será importante aliada em um audacioso projeto do laboratório: tornar-se a companhia mais 
valorizada do mercado de ações do mundo. “Seremos os primeiros em cinco anos”, diz Preti. 
O sim da matriz significa muito para quem toca o negócio por aqui. Significa, primeiro, que a 
filial verde-amarela, dona de 1% dos US$ 50 bilhões que o laboratório fatura no mundo, terá 
condições de dar um salto em receita. Mais uma fábrica em solo brasileiro é, também, um claro 
sinal de que o País entrará na rota de produção de uma das maiores apostas da Pfizer para os 
próximo anos: o Caduet. “Uma decisão será tomada, no máximo, até o início de 2005”, diz 
Preti.  
Desenvolvido para pacientes com problemas cardiovasculares, o Caduet é uma revolução no 
mundo dos comprimidos. O medicamento combina duas drogas que já existem no mercado, 
sem acrescentar efeitos colaterais. Juntos, estão os princípios ativos do anti-hipertensivo 
Norvasc, que vende US$ 4,2 bilhões no mundo, e do redutor de colesterol Lípitor, a droga mais 
comercializada do planeta. Os US$ 10 bilhões anuais do Lípitor superam, por exemplo, a 
receita da Nike, que veste a seleção brasileira. 
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Philips investe R$ 18 milhões 
 
 
Philips abre o código de seu chip para brasileiros 
A Royal Philips escolheu o Brasil para abrigar o primeiro laboratório de capacitação em 
softwares de aplicações multimídia. A companhia, de origem holandesa, quer explorar a 
vocação nacional em softwares para desenvolver no país aplicativos para seu semicondutor 
Nexperia, criado para dar capacidade de processamento a celulares, gravadores de DVD, 
computadores de mão e decodificadores de TV digital. O fato dos softwares terem sido 
escolhidos como um dos pilares da política industrial a ser traçada pelo governo federal foi 
considerada "uma convergência de oportunidades" pelo presidente da Philips no Brasil e 
América Latina, Marcos Magalhães.  
 
"Faz parte da estratégia da Philips explorar essa vocação e contribuir para a elaboração de 
políticas públicas", afirmou o executivo, que certificou ontem a primeira turma de doutores no 
desenvolvimento de softwares para o Nexperia. 
 
Segundo ele, "o Brasil já tem uma vocação antiga para softwares", em institutos no Recife, em 
Curitiba e em São Paulo. "Mas tem de fazer dele um produto de exportação. Temos condição 
de seguir a trilha traçada pela Índia", diz Magalhães, numa referência ao país que hoje exporta 
US$ 8 bilhões em softwares por ano, contra os US$ 100 milhões do Brasil. 
 
A companhia investiu R$ 5 milhões na criação do Laboratório Philips da Amazônia, há cerca de 
sete meses, e está disposta a aplicar outros R$ 13 milhões (cerca de 4 milhões de euros) neste 
ano em capacitação. "Iremos investir quanto for necessário", afirmou o presidente da Philips 
Brasil. Segundo a companhia, o volume de recursos deverá crescer entre 30% e 40% ao ano. 
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Pirelli investe R$ 116 milhões 
06/12/04 - [Indústria & Tecnologia]  
 
A alta demanda, tanto interna como externa, de pneus provocou a escassez do produto e a 
resposta das fábricas veio em forma de expansão. Agora, é a vez da Pirelli anunciar 
investimentos.  
A empresa italiana lançará a pedra fundamental de uma segunda fábrica em Gravataí (RS) que 
será dedicada a pneus radiais, com estrutura metálica, para ônibus e caminhões, linha hoje 
feita, no Brasil, apenas na unidade de Santo André, na região do ABC paulista (SP).  
A nova fábrica de Gravataí iniciará as atividades no final de 2005. Com ela, a Pirelli aumentará 
em 30% a produção da linha de radiais para ônibus e caminhões, cujo destino será, 
principalmente, o mercado interno e latino-americano. A fábrica gaúcha receberá investimento 
inicial de R$ 116,4 milhões e abrirá 222 empregos.  
A Pirelli informa que nos últimos cinco anos investiu em torno de R$ 220 milhões na expansão 
da atual fábrica no município de Gravataí, aberta em 1976, e que atualmente conta com cerca 
de 1.440 funcionários. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 1/12/04) 
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PIRELLI ampliará produção de pneus em 2005 
 
A PIRELLI deverá investir cerca de US$ 100 milhões em 2005 para expandir a produção de 
pneus no Brasil. Com quatro fábricas de pneus e 40 anos de presença no país, a empresa 
italiana deve alcançar em 2004 seu primeiro bilhão de dólares em faturamento e atingir o maior 
volume de vendas de pneus de sua história, resultado de exportações e do aquecimento da 
demanda por veículos no mercado interno. "Nunca chegamos a um valor tão grande", diz o 
Presidente do grupo no país, Giorgio Della Seta. Segundo ele, a receita líquida da PIRELLI 
PNEUS deve superar R$ 2,5 bilhões neste ano, o que significa crescimento de 10%. O 
resultado líquido será parecido com o lucro de R$ 160 milhões alcançado em 2003. 
 
VALOR ECONÔMICO – 12/11/2004 
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Pirelli abre outra fábrica no RS 
 
A alta demanda, tanto interna como externa, de pneus provocou a escassez do produto e a 
resposta das fábricas veio em forma de expansão. Agora, é a vez da Pirelli anunciar 
investimentos.  
A empresa italiana lançará a pedra fundamental de uma segunda fábrica em Gravataí (RS) que 
será dedicada a pneus radiais, com estrutura metálica, para ônibus e caminhões, linha hoje 
feita, no Brasil, apenas na unidade de Santo André, na região do ABC paulista (SP).  
A nova fábrica de Gravataí iniciará as atividades no final de 2005. Com ela, a Pirelli aumentará 
em 30% a produção da linha de radiais para ônibus e caminhões, cujo destino será, 
principalmente, o mercado interno e latino-americano. A fábrica gaúcha receberá investimento 
inicial de R$ 116,4 milhões e abrirá 222 empregos.  
A Pirelli informa que nos últimos cinco anos investiu em torno de R$ 220 milhões na expansão 
da atual fábrica no município de Gravataí, aberta em 1976, e que atualmente conta com cerca 
de 1.440 funcionários. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 1/12/04) 
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PCN investe em nova fábrica 
 
A PCN, indústria de Papel e Celulose Nacional, começa a ser construída no município de 
Lebon Régis, no oeste de Santa Catarina, em dezembro deste ano. A indústria Valpasa, 
investirá juntamente com dois parceiros cerca de R$ 35 milhões nesta primeira fase de 
implantação e mais R$ 30 milhões daqui dois anos. 
Inicialmente, a PCN estará voltada à produção de papel miolo para caixas de papelão. Além de 
fabricar matéria-prima para as empresas dos seus três sócios, ela deverá destinar pelo menos 
30% de sua produção ao mercado externo, no médio prazo, e no futuro atender ao mercado 
doméstico com fabricação de bobinas. 
A PCN vai fabricar aproximadamente 150 toneladas de papel por dia nesta primeira fase. A 
expectativa é atingir as 220 toneladas diárias em 2007, quando a fábrica estará totalmente 
concluída. A empresa deve gerar 300 empregos diretos e 900 empregos indiretos. 
O município de Lebon Régis foi escolhido pelos sócios para abrigar a PCN pelo fato de existir, 
em um raio de 40 quilômetros, segundo os investidores, uma das maiores áreas de floresta 
privada de pinus do Brasil. Somente em meados de 2007, o projeto contempla a implantação 
de uma fábrica de celulose, aproveitando justamente a grande área de floresta que existe na 
região. 
Além disso, pesou a questão logística - o município está localizado no centro dos três estados 
do Sul e próximo à rodovia BR-116, que liga a região ao Estado de São Paulo - e a doação do 
terreno de 134 mil metros quadrados pela prefeitura para a construção do parque fabril. Neste 
momento, estão sendo realizados estudos geológico e topográfico do local. 
A PCN ficará a 65 quilômetros da Valpasa, localizada na cidade de Tangará (SC). A Valpasa 
produz bobinas e chapas de papelão. Comachio destaca que a nova indústria trará vantagens 
para os sócios paulistas mesmo estando geograficamente longe de suas produções, uma vez 
que ela suprirá boa parte da necessidade de papel, com custos menores. 
(Fonte: Valor Econômico, 23/8/04) 
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Polibrasil anuncia investimentos de US$ 45 milhões 
 
Pioneira na fabricação de polipropileno na América Latina, a Polibrasil também saiu na frente 
na prestação de serviço. A companhia lançou sistema de rastreamento on-line, a partir do qual 
o cliente monitora, pela Internet, todo o transporte e entrega da carga. Na opinião do diretor 
comercial da Polibrasil Carlos Belli, o empreendimento visa otimizar a programação dos 
distribuidores de PP e das indústrias de transformação.  
 
 
 
Expansão - Um ano após inaugurar, em Mauá-SP, a maior e mais moderna unidade produtora 
de polipropileno do mundo, com capacidade instalada de 300 mil toneladas/ano, a Polibrasil 
anuncia investimentos de R$ 45 milhões na construção de nova fábrica de compostos dessa 
resina, em Pindamonhangaba, município paulista com localização estratégica para a empresa: 
próximo da planta de Mauá e com alta concentração de fornecedores da indústria 
automobilística. A construção começa em julho de 2004, com previsão de término em agosto 
de 2005. Concluída, somará mais 35 mil toneladas anuais de compostos de PP à atual 
capacidade produtiva de 25 mil toneladas anuais, concentrada na unidade de Camaçari-BA.  
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Polibrasil inicia as obras da fábrica de compostos 
 
A Polibrasil, formada pela associação da Basell Polyolefins (maior produtora mundial de 
polipropileno) e pela Suzano Petroquímica, lançou em Pindamonhangaba (SP), a pedra 
fundamental de sua futura fábrica de compostos de polipropileno - resina termoplástica utilizada 
na indústria automobilística (para a fabricação de pára-choques, painéis, portas, forros e peças 
do motor) e de eletroeletrônicos.  
A empresa vai investir US$ 15 milhões e a fábrica terá uma capacidade de produção de 35 mil 
toneladas anuais. Desse montante, 80% serão financiados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo banco holandês FMO, e 20% são 
recursos próprios. A fábrica começa a operar em dezembro de 2005 e vai gerar 70 empregos 
diretos e 300 indiretos. Durante as obras, 400 postos serão gerados.  
Pindamonhangaba foi escolhida por sua localização próxima das cidades de Curitiba, Rio de 
Janeiro e São Paulo, onde estão clientes da empresa como a General Motors e a Volkswagen. 
Cerca de 80% da produção nacional de compostos é utilizada pela indústria automotiva, e a 
Polibrasil é responsável por 45% das vendas para este setor.  
A fábrica também ficará próxima de Mauá (SP), local da unidade de polipropileno da Polibrasil 
que vai fornecer a matéria-prima. A empresa estima alcançar um faturamento bruto de R$ 2,4 
bilhões neste ano, o que será um recorde na trajetória da empresa. Em 2003, o montante 
atingiu R$ 1,6 bilhão, 50% menor que o projetado para 2004. A Polibrasil vai investir US$ 70 
milhões até 2007 para ampliar sua capacidade de produção em Mauá (SP) e Duque de Caxias 
(RJ) e na construção de um terminal marítimo no Rio de Janeiro.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 2/12/04) 
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Polimaia expande sua rede e investe R$70 milhões. 
 
Quando iniciou suas atividades no Brasil, a portuguesa Polimaia pensava em exportar seu 
know-how na área de distribuição de cosméticos de luxo.  
Mas pesquisas mostraram que este já era um setor bem explorado no país, o que não 
acontecia com o varejo de perfumarias sofisticadas. Apesar da grande variedade de lojas de 
cosméticos no país, estes estudos revelaram que não existiam lojas do ramo voltadas para um 
público mais exigente. 
 
Assim, em 2002, a Polimaia abriu o seu primeiro ponto-de-venda em Campinas. De lá pra cá já 
foram inauguradas outras três lojas, no Rio de Janeiro, em Curitiba e em São Paulo. 
Produtos como preciosidades determinada linha ou para só um produto. Neste período, 20% 
de toda a área da loja é dedicada à publicidade de uma marca.  
Com estas mudanças freqüentes, a Polimaia pretende apresentar um novo ambiente a cada 
visita do cliente à loja. 
 
Expansão 
 
Até 2007, o grupo Polimaia pretende expandir sua rede para 20 lojas nas principais capitais do 
país, o que exigirá um investimento de cerca de R$70 milhões. 
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Previ volta ao setor imobiliário 
 
O maior fundo de pensão do país, a Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, está de volta 
aos investimentos imobiliários. Depois de anos longe desse mercado, a instituição acaba de 
bater o martelo para investir entre R$ 130 milhões e R$ 140 milhões em um projeto que inclui 
centro de convenções, pavilhão de exposições e estacionamento em São Paulo.  
O empreendimento será construído ao lado do Pavilhão de Exposições do Anhembi, junto ao 
hotel Holliday Inn. 
O projeto é da empresa de feiras e eventos Alcântara Machado, que já responde hoje por 60% 
dos eventos realizados no Anhembi. Batizado de Condomínio Caio de Alcântara Machado, o 
empreendimento terá 103 mil m² de área construída e cerca de 40 mil m² de área destinada a 
exposições, feiras e convenções. 
A área do empreendimento pertence hoje a investidores privados - entre eles membros da 
família de Caio Alcântara Machado. A Previ comprará o terreno e bancará a construção. A 
negociação em andamento prevê que a Alcântara Machado firmará um contrato de aluguel por 
dez anos, renováveis por mais dez anos.  
Os recursos recebidos com o aluguel deverão ser securitizados pela Companhia Brasileira de 
Securitização (Cibrasec), ou seja, darão lastro à emissão de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários (CRI). Os potenciais compradores dos títulos são investidores institucionais - 
inclusive outros fundos de pensão - e instituições financeiras. 
O desenho da operação, envolvendo investimento em imóveis e posterior securitização no 
mercado financeiro, faz parte da nova estratégia da Previ para o setor imobiliário.  
O passo seguinte será a concentração em grandes empreendimentos (a instituição já vem 
aumentando sua participação nos 17 shoppings dos quais é acionista), que servirão de lastro 
para operações no mercado de capitais, entre elas emissão de CRI, debêntures ou fundos 
imobiliários. Esse tipo de operação dá liquidez aos investimentos, essencial para um fundo em 
que os desembolsos com aposentadorias e pensões já começam a pressionar as 
contribuições. 
O Previ tem, ao contrário da esmagadora maioria dos fundos fechados de previdência do país. 
A instituição tem hoje 4,59% do seu patrimônio de R$ 59 bilhões aplicados em imóveis. O limite 
para aplicação, em 2004, é de 14%, caindo gradativamente até 2009, quando chegará a 9%. 
Isso quer dizer que, até 2009, a Previ tem ao menos R$ 2,6 bilhões para aplicar no setor. 
A decisão da Previ de investir no setor voltado a feiras e eventos baseia-se em estudo feito 
pela empresa de consultoria imobiliária Richard Ellis. Segundo a consultoria, o segmento de 
feiras, convenções e eventos movimentou R$ 37 bilhões em 2001, incluindo-se os negócios 
realizados nas feiras. Em São Paulo, só o aluguel de espaços gerou R$ 700 milhões. No total, 
são 170 feiras por ano no Brasil, sendo 60% no mercado paulista, que tem 250 mil m²de 
pavilhões. 
Apesar de a concorrência em São Paulo ser grande - em especial com o Expo Center Norte, 
Expo Transamérica e ITM Expo -, a Richard Ellis destacou que a área junto ao Anhembi tem 
como vantagem a localização, próxima a aeroportos, estradas e rodoviária, e a prevista 
estrutura tecnológica de ponta. Para não haver concorrência predatória com o pavilhão de 
exposições do Anhembi, controlado pela Prefeitura de São Paulo, foi firmado um acordo em 
cartório com regras para utilização de um ou outro empreendimento, dependendo do tamanho 
do evento e das necessidades de infra-estrutura. 
O projeto do Condomínio Caio de Alcântara Machado prevê a construção de um pavilhão de 
exposições de dois andares. A área será modulada e permitirá a realização de três feiras 
simultaneamente. A construtora ainda não está definida, mas a Previ já determinou que será 
estabelecido um teto para desembolsos com a obra. A partir desse montante, os gastos terão 
de ser bancados pela construtora.  
(Fonte: Valor Econômico, 4/10/2004) 
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PROSINT vai aumentar sua produção de metanol 
 
A PROSINT QUÍMICA, do setor petroquímico, vai ampliar a produção de metanol e derivados 
na sua unidade do Rio. O objetivo da ampliação é suprir o déficit deste produto no mercado 
interno e aumentar sua participação na cadeia produtiva. O projeto da PROSINT visa aumentar 
a capacidade nominal de produção de metanol de 180 mil toneladas/ ano para 270 mil 
toneladas/ ano. O investimento total no projeto será de cerca de US$ 17 milhões e durante a 
implantação, que levará cerca de 18 meses, a estimativa é de que sejam gerados mil empregos 
diretos e indiretos. 
 
GAZETA MERCANTIL – 01/10/2004 
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Polibrasil investirá US$ 70 milhões 
 
A Polibrasil, formada pela associação entre a Basell Polyolefins (maior produtora mundial de 
polipropileno) e pelo grupo nacional Suzano, vai investir US$ 70 milhões para ampliar sua 
capacidade de produção e melhorar a infra-estrutura para o recebimento de matéria-prima.  
O conselho de administração da empresa aprovou o cronograma de investimentos em reunião 
realizada em São Paulo. Cerca de 70% do capital virá de financiamentos, parte do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Entre 30% e 40% serão recursos 
próprios.  
Um dos motivos que levou a acelerar o cronograma de investimentos é a forte demanda no 
mercado interno pelo polipropileno. Do montante total, US$ 15 milhões serão investidos em 
uma primeira fase da ampliação da capacidade de produção da unidade de Mauá (SP), que 
passará das atuais 300 mil para 360 mil toneladas de polipropileno por ano, até dezembro de 
2005. Em uma segunda etapa, com aporte de US$ 25 milhões, a produção alcançará 450 mil 
toneladas anuais, em dezembro de 2006.  
O investimento em Duque de Caxias (RJ) será de US$ 28 milhões e a capacidade de produção 
passará das atuais 200 mil toneladas para 300 mil toneladas anuais. As obras da unidade 
fluminense começam em junho de 2005 e serão concluídas em setembro de 2006. A unidade 
de compostos de polipropileno (resina usada sobretudo pela indústria automobilística), com 
capacidade para 45 mil toneladas e localizada em Pindamonhangaba (SP), entrará em 
operação em setembro de 2005 e vai receber aporte de US$ 15 milhões.  
A Polibrasil vai investir US$ 7 milhões na construção de um terminal marítimo, na Baia de 
Guanabara, próximo à Ilha Redonda, no Rio de Janeiro, para receber matéria-prima (propeno) 
e escoar suas exportações. O terminal vai receber o propeno (petroquímico básico) do pólo 
petroquímico de Camaçari (BA), de refinarias da Petrobras e de outros países. O insumo será 
usado em Duque de Caxias. Em janeiro de 2007 a Polibrasil contará com uma capacidade 
produtiva de 920 mil toneladas anuais, situando-se entre as dez maiores fabricantes de 
polipropileno do mundo. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 24/11/04) 
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Ramos entra no segmento de transporte aéreo  
 
A Ramos Transportes está ingressando no modal aéreo de transportes de cargas. O projeto, 
que teve início em setembro, deverá representar 4% do faturamento da transportadora em 
2005.  
O ingresso da empresa no segmento de transporte aéreo visa o nicho de cargas com alto valor 
agregado e que tenham a regiões Centro e Sul como origem e o Nordeste como destino. Para 
viabilizar o projeto, a empresa fechou um contrato com quatro companhias aéreas. 
O cronograma de investimentos da empresa, iniciado há 18 meses, já destinou R$ 25 milhões 
para tecnologia da informação, melhoria de terminais e unidades afiliadas e na renovação de 
parte da frota. Os investimentos em tecnologia correspondem a 25% do total aplicado.  
Outros 40% foram aplicados na renovação de veículos e o restante foi destinado a obras de 
infra-estrutura nos terminais da empresa. 
A Ramos Transportes abriu uma filial em Manaus (AM) e com isso implantou um sistema de 
logística e transportes rodo-fluvial que permitiu atuar em todo o território nacional. Com a nova 
operação, estima que a participação da região Norte no faturamento, que hoje é de apenas 4%, 
cresça para 15% até o final de 2005. 
(Fonte: Valor Econômico, 21/10/04) 
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Ranbaxy  - Brasil será base de exportação no RJ 
 
O laboratório indiano Ranbaxy, quinto maior produtor de genéricos do Brasil e o décimo maior 
do mundo, vai investir R$ 50 milhões na construção de sua primeira fábrica no Brasil, planejada 
para entrar em operação, no Rio de Janeiro, até o fim do próximo ano.  
Desse total, R$ 20 milhões serão gastos só em obras e outros R$ 30 milhões em capital de giro 
(compra de matéria-prima e equipamentos). A unidade, que terá 200 mil metros quadrados de 
área, será utilizada para abastecer os mercados brasileiro e sul-americano. Além do 
desenvolvimento de medicamentos em cápsulas e comprimidos, a multinacional também 
estuda a produção de cremes e xaropes, no local, até 2007. 
 
Os Estados Unidos são o principal destino dos medicamentos da Ranbaxy, ficando com 42% 
do total exportado pela companhia. Brasil, Rússia, Índia e China (que formam as chamadas 
economias BRIC), são o segundo maior comprador dos produtos da empresa. Entre os 
emergentes, o Brasil responde por 10% das vendas da multinacional. Dados da consultoria IMS 
Health revelam que a participação dos genéricos no mercado brasileiro de medicamentos 
aumentou de 1,73% em janeiro de 2001 para 8,93% em julho deste ano. Só nos primeiros seis 
meses de 2004, em comparação ao mesmo período do ano passado, as vendas de 
medicamentos genéricos cresceram 56%, atingindo US$ 203 milhões. 
(Fonte: Valor Econômico, 3/9/04) 
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Realiza elege Salvador (BA) para expandir 
 
Empresa mineira e consórcio baiano investem R$ 50 milhões na Salvador será o primeiro 
destino dos investimentos da Realiza Construtora, tradicional incorporadora mineira que inicia 
expansão nacional em consórcio com as baianas Incorp Desenvolvimento Imobiliário e Canadá 
Empreendimentos, duas experientes operadoras no ramo da construção civil, que prometem 
estabelecer padrão de referência em preservação ambiental, estrutura de lazer, segurança e 
serviços, em área nobre do valorizado litoral norte do estado. O consórcio investirá cerca de R$ 
50 milhões na incorporação do condomínio Paradiso Laguna.  
Localizado entre Interlagos e Praia dos Lagos, o empreendimento terá seus parâmetros de 
qualidade inspirados no último residencial lançado pela Realiza em Uberlândia, em novembro 
de 2003, o Paradiso Condomínio Ecológico. As expectativas com relação ao mercado baiano 
são as melhores. O estado vem se mostrando bastante promissor e receptível a novos 
investimentos e empreendedores. 
A UK Consulting Partners, grupo inglês que atua em cerca de 60 países, também investe no 
empreendimento, por meio da divisão imobiliária de Lisboa, atraídos pela proposta de 
estabelecer no litoral da Bahia um modelo que reúne estrutura de perfil internacional, com 
aporte compartilhado, custo aquém do padrão europeu e expectativa de valorização atraente.  
O interesse dos investidores europeus marca tendência de internacionalização dos 
investimentos na valorizada orla norte do estado, que vem recebendo condomínios de alto 
padrão, resorts, e empreendimentos comerciais.  
O projeto de urbanismo está a cargo da Seta Projetos, sob responsabilidade do arquiteto 
Guilherme Bastos, que formatará ocupação de 960 mil m², dos quais o consórcio promete 
preservar integralmente 189 mil m² de áreas alagadas. O residencial será lançado durante a 
Feira Internacional Imobiliária, que será realizada de 4 a 7 de novembro, em Lisboa, onde 
contará com consultoria de imobiliárias da comunidade européia, para atrair o mercado 
exterior. Posteriormente, o empreendimento será lançado em São Paulo e Salvador.  
O prazo de entrega é de 24 meses a partir do lançamento e as vendas em São Paulo ficarão 
com a Fernandez Mera, dirigidas ao público de alto poder aquisitivo. A expectativa de 
faturamento bruto é de R$ 85 milhões: R$ 50 milhões no Paradiso Laguna, de Salvador, e R$ 
35 milhões no de Uberlândia.  
Depois da Bahia, os planos do consórcio prevêem destinos como Ribeirão Preto e Campinas, 
no interior de São Paulo, e o novo eldorado agrícola estabelecido no oeste baiano, entre os 
municípios de Barreiras e Luís Eduardo.  
Em Uberlândia, a construtora mineira toca um empreendimento de casas em estilo neoclássico, 
próximo ao Horto Florestal da cidade. Com mais de 700 mil m² de área verde, será lançado no 
primeiro semestre de 2005. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 14/10/04) 
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Renasce investe em expansão de shoppings 
 
A Renasce, uma das maiores administradoras de shopping centers do país, vai investir na 
expansão dos dois centros de compras que tem em Belo Horizonte (MG).  
No Diamond Mall serão aplicados R$ 20 milhões para abrir mais 40 lojas e duas salas de 
cinema. No BH Shopping, o mais antigo da rede no país, o investimento ainda não foi definido. 
A meta é concluir o plano de expansão até o fim do ano. 
No Diamond Mall, inaugurado em 1996, trata-se da primeira expansão. As obras, que serão 
iniciadas até o fim do mês, devem estar concluídas até junho de 2005. Hoje o shopping tem 
176 lojas e quatro salas de cinema. A expectativa do grupo Renasce é, depois da ampliação, 
aumentar em 25% as vendas e em 5% o fluxo de visitantes, que hoje é de 20 mil por dia. 
O grupo Renasce é dono de nove shoppings do país, entre eles o Morumbi Shopping, em São 
Paulo, e o Barra Shopping, no Rio. Além dos centros próprios é responsável pela administração 
de outros cinco. 
(Fonte: Valor Econômico, 10/8/04) 



 396 

Renault investirá 50 milhões de Euro 
 
Renault producirá el Mégane II Sedán en Brasil 
Fecha Martes, 22 de Junio del 2004 (16:05:44) 
Tema Automotriz 
Redacción TSXXI 
PARANÁ.- La automotriz francesa Renault anunció que destinará una inversión de 50 millones 
de euros para la construcción del modelo Mégane II Sedán en su planta de São José dos 
Pinhais en Paraná, Brasil para el segundo semetre de de 2005 y con una producción inicial 
prevista en 20 mil unidades por año. 
 
El Mégane II Sedán será equipado con motorizaciones de 1.6 y 2.0 litros, ambos con 16 
válvulas, a gasolina. Habrá una versión a disesel destinada a la exportación y otro flex-fuel para 
el mercado brasileño, donde también estarán disponibles los modelos con cajas automáticas 
Las versiones del Mégane (hatchback e sedan) fabricadas en Argentina continuarán su 
producción y serán distribuidoas en la región del Mercosur. 
Mégane II Sedán reúne lo más moderno en términos de tecnología desarrollada por el Grupo 
Renault, agregando cualidades dinámicas y de seguridad, amén de presentar un diseño 
externo único que se traduce en elegancia. 
Por todos esos atributos, Mégane II fue seleccionado por la prensa espcializada europea como 
"Auto del año 2003", venciendo a 30 modelos en competencia. 
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Renault anunciou novos investimentos no Brasil. 
 
O primeiro deles será o Megane sedã, que será produzido no Brasil a partir do final do ano que 
vem, fruto de um investimento de € 50 milhões.  
A empresa afirmou que neste ano a marca ainda terá, novamente, perdas no País, e só 
resolverá este problema preenchendo a grande ociosidade da fábrica de São José dos Pinhais 
(PR) - da capacidade instalada de 200 mil unidades em três turnos, apenas um terço está 
sendo utilizada.  
Não pode exportar mais se não tiver produtos competitivos, que não é o caso do Clio. Por isso, 
chegou ao Logan, que não terá uma só versão sedã, mas uma família. Terá também as 
carrocerias hatch e station - uma delas será montada na fábrica da Argentina -, por exemplo. O 
Logan vai substituir o Clio no Brasil no médio prazo. O Logan é o produto ideal para o País e 
exportação; o principal ponto é o baixo custo de produção, que os competidores ainda não 
descobriram como fazer. 
O Logan, que já começou a ser produzido na Romênia - e em meados de 2005 na Europa 
Ocidental - é um carro considerado simples, de pouca eletrônica e um preço estimado de € 5 
mil no Leste Europeu. Já na França custará € 7,5 mil - enquanto um Clio vale € 10 mil. O Logan 
é derivado - de uma forma simplificada - da nova plataforma B, que será utilizada no novo Clio, 
Nissan Micra e no modelo Modus, compacto que acaba de ser lançado no Salão de Paris. 
Inicialmente pensado apenas para o Leste Europeu, a marca decidiu por ampliar o Logan para 
vários outros mercados no mundo.  
A capacidade instalada na Romênia será de 150 mil unidades por ano. Na Rússia serão mais 
60 mil unidades e outras 15 mil no Marrocos. Além disso, 30 mil carros, a partir de CKD, serão 
montados na Colômbia para suprir em 2005 os países que fazem parte do Pacto Andino. Em 
2006 será a vez do Irã, que terá uma fábrica capaz de produzir 300 mil Logan por ano. O passo 
seguinte, em 2007, será o Brasil.  
A expectativa da montadora da Renault é que, em 2010, o Logan responda por mais de 1 
milhão de unidades vendidas por ano no mundo inteiro. No Brasil, há um ponto favorável que é 
a qualidade dos fornecedores locais.  
A produção brasileira será exportada para os países da América Latina, incluindo México, e 
fornecimento de parte do CKD (completamente desmontado) à Colômbia.  
O Grupo Renault acredita que o Logan ampliará o poder de competição da marca no Brasil, 
não contente com o share da marca, de 4%. O Logan terá motores 1.4 e 1.6 litro e também o 
1.0, que é imprescindível no Brasil - contrariando a Peugeot que informou estar propensa a 
acabar com sua versão 1.0 no modelo 206.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 27/9/04) 
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Replan investe R$ 1,1 bi em novas unidades 
 
As novas unidades de Hidrotratamento de Diesel e de Coqueamento Retardado são fruto de 
um investimento de R$ 1,1 bilhão. O empreendimento gerou mais de 6 mil empregos diretos 
durante a construção e movimentou a economia da região, aumentando a arrecadação de 
impostos federais, estaduais e municipais.  
A Unidade de Coqueamento Retardado permitirá a conversão de frações pesadas do petróleo, 
como o óleo combustível, em derivados de maior valor agregado, como óleo diesel, gasolina e 
GLP. A sua entrada em operação aumentará o processamento de petróleo nacional pela 
Replan em 35 mil barris/dia, com economia de até R$ 270 milhões/ano. Outro ganho 
econômico derivará da produção do coque de petróleo, que poderá substituir o carvão nas 
usinas siderúrgicas, proporcionando ganhos de até R$ 60 milhões/ano.  
A obra de modernização e ampliação da refinaria incluiu, também, a construção de unidades 
auxiliares de Recuperação de Enxofre, Tratamento de Gás Residual e de Águas Ácidas, 
Incinerador de Amônia, Torre de Água de Resfriamento, além de várias interligações.  
As duas unidades deverão reduzir significativamente as emissões veiculares devido ao 
fornecimento de diesel com baixo teor de enxofre. A Replan acredita também na diminuição de 
emissões da própria refinaria, devido à implantação da Unidade de Recuperação de Enxofre. O 
diesel produzido pela Replan terá uma redução de mais de 97% na concentração de enxofre. 
(21/09/04) 
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Reta Atlântico anuncia investimento no litoral norte  
 
 
Correio da Bahia – 
Litoral norte consolida potencial turístico 
Novos investimentos imobiliários estão sendo implantados por empresas nacionais e 
estrangeiras 
Márcia Luz  
Aproximação com a natureza, incentivos fiscais e promessa de desenvolvimento turístico são 
os fatores que, nos últimos anos, estão despertando no empresariado brasileiro e até 
internacional a certeza de que investir no litoral norte da Bahia é um bom negócio. Há pouco 
tempo havia incerteza sobre o retorno de um empreendimento imobiliário na região, mesmo 
com a implantação do Complexo Costa de Sauípe. Todas as dúvidas, porém, caíram por terra 
com os resultados positivos no fluxo de visitação e no faturamento alcançados pelo complexo 
em 2004. A realidade fez sair do papel diversos projetos de condomínios e hotéis que 
aguardavam autorização dos órgãos legais para serem lançados. 
Reserva Imbassaí, Condomínio Paradiso Laguna, Hotel Vila Galé, Condomínio Alphaville, 
Bahia Plaza Hotel e Hotel Vila dos Corais são alguns dos exemplos de altos investimentos 
realizados atualmente no litoral norte. O presidente do Complexo Costa do Sauípe, Alexandre 
Zubaran, comenta que um investimento de tal magnitude não acontece do dia para a noite e 
todos os projetos que estão sendo instalados hoje, na região, já estão sendo maturados há 
pelo menos dois anos. O surgimento desses novos empreendimentos demonstram, na opinião 
de Zubaran, maturidade da região, que desfruta de enorme potencial turístico e econômico. 
Alguns desses projetos estão voltados para a proposta da segunda residência de alto luxo e 
outros estão no ramo hoteleiro, o que é visto com simpatia pelo presidente da Costa do Sauípe. 
"Sauípe já tem um posicionamento que permite avaliar o saldo dessa explosão como positivo, 
mas existem impactos que devem ser administrados. Vejo com bons olhos a chegada desses 
novos empreendimentos, como hotéis, resorts e segunda residência, que vão dar mais ânimo 
ao mercado flutuante, tendo como diferencial a área de proteção ambiental e recursos para 
promover o turismo nacional e internacional", avalia Zubaran. 
Grupo português investe R$220 milhões 
Um dos maiores investimentos no litoral norte foi anunciado pelo grupo português Reta 
Atlântico, em dezembro de 2004. Trata-se da Reserva Imbassaí, a 65Km do aeroporto 
internacional de Salvador e junto à vila de Imbassaí, lançado com investimentos de R$220 
milhões. O novo complexo turístico do litoral baiano terá infra-estrutura integrada por 
hospedagem e alternativas de lazer, cercados por 132 hectares de natureza, e deverá gerar 
um total de 1.200 empregos diretos. 
A estrutura hoteleira contará com 850 apartamentos. Também estão previstos no projeto da 
Reserva Imbassaí unidades residenciais, casas e apartamentos, clube de esporte, campos de 
tênis, vôlei, futebol, kids club, beach club, centro náutico para atividades como vela, windsurfe, 
pesca, área comercial, bares, restaurantes, lojas de artesanato e lojas de conveniência. 
A construção da Reserva acontecerá em três fases. A inauguração da primeira delas está 
sendo preparada para o primeiro semestre de 2007, com um hotel all inclusive de 350 
apartamentos, com a bandeira Star Fish, administrada pelo Grupo Super Clubs. Estão 
planejados ainda três condomínios residências com 177 unidades, área comercial e de eventos 
culturais, beach club e centro náutico. Somente a primeira etapa está orçada em R$100 
milhões. 
A segunda fase também prevê mais um hotel com 240 apartamentos e condomínios 
residenciais, integrados por 160 unidades, e trilha ecoló-gica. Já para a terceira etapa estão 
previstos mais um hotel e condomínios residências e o centro eqüestre. As três fases devem 
ser totalmente entregues em um prazo de oito anos, devendo gerar 600 empregos diretos na 
fase de implantação e cerca de 1.200 na ocupação plena
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Rexam vai aumentar em 60% a capacidade  
O grupo britânico Rexam Plc. - que recentemente comprou a brasileira Latasa e tem outras 
quatro unidades de produção de latas no País - inaugurou as novas instalações de sua fábrica 
de embalagens destinadas a indústrias de cosméticos, a Rexam Beauty Packaging do Brasil, 
em Jundiaí (SP), cujo investimento total somou R$ 8 milhões.  
Com a nova fábrica, uma área construída quatro vezes maior do que a antiga, a empresa já irá 
aumentar em 60% a capacidade de produção, até o final do primeiro trimestre de 2005, 
passando a processar 160 toneladas de resinas por mês.  
A ampliação exigirá novos investimentos em equipamentos, principalmente. Os recursos 
aplicados no novo prédio e na futura expansão da produção visam ao abastecimento do 
mercado interno, com demanda cada vez mais elevada, mas também as exportações.  
Quando a Rexam instalou a antiga unidade de embalagens para cosméticos no Brasil, em 
1999, começou a exportar para países sul-americanos, mas hoje as vendas externas 
representam "muito pouco" da receita da subsidiária (R$ 42 milhões em 2003), que preferiu 
dirigir a produção para o crescente mercado doméstico. O vice-presidente disse que a empresa 
já tem contratos fechados para exportar para os Estados Unidos, México, Chile e Argentina. As 
vendas externas serão retomadas no próximo ano e Salik calcula que elas representarão 20% 
do volume comercializado em 2005.  
Atualmente, a Rexam tem capacidade instalada para converter 100 toneladas de resinas por 
mês em embalagens variadas (para batons, pós compactos, tampas para perfumes e válvulas, 
entre outras), para o segmento premium da indústria de beleza. Os produtos embalam, por 
exemplo, grifes de grandes multinacionais, como a Chanel, Avon e L´Oreal, e das nacionais 
Natura e O Boticário.  
A nova unidade também está recebendo parte dos equipamentos e das linhas de produção da 
fábrica que o grupo britânico fechou recentemente em Torrington, no estado de Connecticut 
(EUA). A Rexam tem 20 fábricas de embalagens para cosméticos em diversos países e, a do 
Brasil é uma das mais competitivas do grupo. 
A Rexam produz mais de 90% dos componentes que utiliza em suas embalagens, importando 
basicamente válvulas, utilizadas nas tampas de perfumarias. Com as instalações recém-
inauguradas, a empresa deverá brevemente lançar novos produtos no mercado.  
O faturamento mundial do grupo Rexam alcança US$ 5 bilhões por ano e o de sua divisão 
Beauty & Pharma, US$ 700 milhões. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 8/12/04 
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RGE BNDES libera R$ 96,4 milhões para expansão  
 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou a liberação de um 
financiamento de R$ 96,4 milhões para projetos de melhoria e expansão das instalações da 
distribuidora gaúcha RGE, do grupo CPFL*.  
No total, a concessionária vai investir R$ 193,8 milhões na ampliação e reforma de 227 
quilômetros de linhas de transmissão, implantação de 435 quilômetros de redes de distribuição, 
além de quatro subestações e 70 mil medidores de energia. 
O financiamento também será utilizado em investimentos na área de Tecnologia de 
Informação, com a implantação de sistemas de gestão informatizada. A estimativa é que até o 
final do próximo ano a RGE tenha um incremento de 69,9 mil novas unidades consumidoras 
em relação a 2002.  
(Fonte: Canal Energia, 15/9/04) 
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Rhodia investe US$ 1 milhão em ampliação de capacidade 
 
A Rhodia está investindo cerca de US$ 1 milhão na modernização e ampliação da capacidade 
de produção de polímeros de nylon de sua unidade em Santo André (SP).  
Com a medida, a empresa pretende atender principalmente à demanda do mercado 
internacional, principalmente para os Estados Unidos, Mercosul e Ásia.  
Os polímeros são utilizados na fabricação de compostos plásticos de engenharia, destinados 
aos setores automotivo e eletroeletrônico, fios têxteis e fios industriais para pneumáticos e air 
bags.  
A Rhodia prevê que o projeto de ampliação da capacidade seja concluído no primeiro trimestre 
de 2005, e aumentará em 15 mil t/ano sua atual capacidade de polimerização. A entrada em 
operação desse novo investimento deve gerar um incremento de US$ 30 milhões/ano no 
faturamento da Rhodia Intermediários e Polímeros América do Sul, responsável também pelos 
negócios da empresa na produção e comercialização do Fenol/Acetona, Bisfenol e Acido 
Adípico. 
(Fonte: Quimica Industrial On Line nº 182) 
 



 403 

Rhodia investe R$ 3 milhões na produção de náilon 
 
A Rhodia Intermediários e Polímeros América do Sul , divisão do grupo francês Rhodia, está 
investindo R$ 3 milhões em Santo André (SP) para ampliar a sua capacidade de produção de 
polímeros de náilon das atuais 55 mil toneladas por ano para 70 mil toneladas anuais, a partir 
do primeiro trimestre de 2005.  
Os recursos serão aplicados na adaptação e modernização de equipamentos de polimerização 
contínua. A entrada em operação dessa produção adicional deverá incrementar em US$ 30 
milhões anuais o faturamento da Rhodia IPAS, já a partir de 2005.  
O produto é utilizado para a fabricação de compostos plásticos de engenharia, destinados aos 
setores automotivo (pára-choques, peças mecânicas e do ar-condicionado) e eletroeletrônico 
(liquidificadores, aspiradores, máquinas de lavar, tomadas, disjuntores e interruptores), e de 
fios têxteis e fios industriais, usados na fabricação de pneumáticos e air bags. A produção atual 
de polímeros de náilon da Rhodia é usada para o seu consumo cativo, nas fábricas de Santo 
André, São Bernardo do Campo e Jacareí (todas em SP).  
Essas 15 mil toneladas adicionais serão fornecidas ao mercado livre, sobretudo para atender à 
forte demanda do mercado externo. Cerca de 80% da produção adicional será exportada, 
principalmente aos Estados Unidos, maior consumidor mundial do polímeros de náilon. A 
unidade brasileira vai substituir gradativamente uma fábrica francesa da Rhodia no 
fornecimento do produto aos EUA. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 6/10/04) 
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Rhodia Ster Fipack investirá R$ 215,9 milhões  
 
A Rhodia Ster Fipack vai investir R$ 215,9 milhões na ampliação de sua unidade industrial 
localizada no município pernambucano do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do 
Recife. 
O projeto, aprovado pelo Conselho Estadual de Política Industrial, Comercial e de Serviços 
(Condic), prevê o aumento da capacidade instalada de produção de fibras de poliéster das 
atuais 90 mil toneladas para 150 mil toneladas anuais.  
Segundo a Rhodia Ster Fipack parte da produção, cerca de 40 mil toneladas, deverá ser 
exportada para os países do cone sul. A expectativa da empresa é de que os trabalhos de 
implantação sejam iniciados entre o final de 2005 e início de 2006. 
(Fonte: Valor Econômico, 17/11/04)  
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Rhodia-Ster investirá US$ 70 mi em PET 
 
O grupo italiano Mossi & Ghisolfi (M&G), controlador da Rhodia-Ster, anuncia um investimento 
que deverá inverter um saldo negativo da balança comercial brasileira. 
A empresa construirá uma segunda linha de produção em Cabo de Santo Agostinho (PE) para 
fabricar 450 mil toneladas de resina PET, usada em garrafas de refrigerante e água mineral. 
Devem ser anunciados outros dois projetos: o de produção de ácido teraftálico purificado (PTA) 
e paraxileno, matérias-primas usadas nas cadeias de fibra sintética de poliéster e PET. Para a 
produção de paraxileno, o grupo deve formar uma joint-venture com a Petrobras, na qual a 
estatal deve deter uma participação minoritária (49%). 
Os investimentos da planta de resina de PET chegam a US$ 70 milhões, mas o volume total de 
recursos com os outros projetos integrados ao pólo (de poliéster) que deve ser criado em 
Pernambuco alcança a US$ 800 milhões.  
A unidade de PET, que deve entrar em operação em meados de 2006, é suficiente para 
garantir não só todo o abastecimento doméstico da resina, como também gerar excedentes 
para exportação. Os planos prevêem vender o excedente para a América do Sul, Estados 
Unidos e Europa. 
Em 2003, as importações de PET superaram em US$ 84 milhões as exportações, valor que 
deve ter sido maior neste ano com a recuperação econômica, segundo a Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim). 
Em 2001, o déficit comercial desta resina chegou a US$ 149 milhões. A Argentina é uma das 
principais fornecedoras de PET, tendo vendido cerca de 75 mil toneladas ao Brasil no ano 
passado. 
O investimento também permitirá o grupo M&G ampliar sua capacidade de produção mundial 
da resina para quase 2 milhões de toneladas por ano. Os italianos rivalizam no mercado de 
resina de PET com a empresa americana Voridian, ligado ao grupo Eastman Chemical. 
A nova planta será destinada a produzir uma resina de alto desempenho numa tentativa de o 
grupo se diferenciar no mercado atual de PET, que sofre com uma superoferta mundial. 
A atual capacidade da Rhodia-Ster, que também possui uma fábrica em Poços de Caldas 
(MG), chega a 290 mil toneladas por ano. Sua principal rival, a Braskem, que fabrica cerca de 
70 mil toneladas por ano, vem promovendo a substituição da resina PET pela de polipropileno. 
O grupo italiano adquiriu os ativos na área de fibra de poliéster e resina de PET que pertenciam 
à Rhodia em julho de 2002. Desde então, enfrenta uma disputa com os acionistas minoritários 
em uma tentativa de fechar o capital da empresa. 
(Fonte: Valor Econômico, 22/12/04) 
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Rhodia se fortalece no mercado de cosméticos 
 
A Rhodia HPCII - Home, Personal Care & Industrial, divisão de produtos para cosmética e 
cuidados pessoais do grupo francês Rhodia, está investindo US$ 1 milhão no desenvolvimento 
de misturas concentradas para fabricação de xampus, condicionadores e demaquilantes 
(chamados surfactantes), na unidade de produção de Santo André (SP), responsável pela área 
de HPCII.  
A empresa adquiriu reatores, trocadores de calor e equipamentos de transferência de químicos 
e de tancagem, todos comprados no Brasil.  
As misturas concentradas de surfactantes são substâncias que fornecem aos cosméticos 
propriedades como limpeza e brilho, além de minimizar a irritabilidade, dizem os fabricantes. A 
empresa espera recuperar o investimento em dois anos. O mercado de cosméticos dobrou de 
tamanho nos últimos cinco anos no Brasil. As vendas do setor alcançam US$ 7 bilhões por 
ano, segundo dados da empresa Euromonitor.  
O mercado tem se diversificado, está cada vez menos concentrado e estão surgindo novos 
players nacionais. A unidade de Santo André possui uma capacidade de produção de 10 mil 
toneladas anuais de surfactantes e formulações e atende a cinco mercados: pesonal care; 
home care (limpeza doméstica); agronegócio; surfactante para polímeros e surfactantes para a 
indústria. O segmento de personal care (cuidados pessoais) responde por 40% do volume de 
produção. A empresa espera atingir sua plena capacidade de produção, de 4 mil toneladas, até 
o final de 2006.  
Num primeiro momento, a empresa vai vender os novos concentrados no Brasil e na Argentina. 
O mercado argentino de cosméticos é estimado (base 2003) em cerca de US$ 1 bilhão. Esse 
mercado cresceu 20% de 1998 a 2003, segundo a Euromonitor. A partir do primeiro semestre 
de 2005, o produto será fornecido para os países do Pacto Andino (Bolívia, Colômbia, Equador, 
Peru e Venezuela), além do Chile. O mercado brasileiro de cuidados pessoais, há cinco anos, 
estava 70% nas mãos dos grandes ‘players’ e 30% com os médios fabricantes. Atualmente, 
está composto em 55% pelas grandes multinacionais 45% pelas média, em sua maioria de 
empresas nacionais.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 27/8/04) 
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Riachuelo investe R$ 130 milhões em shopping  
 
A Riachuelo, gigante do varejo brasileiro, está investindo em torno de R$ 130 milhões em um 
novo negócio: o Midway Mall, um centro de compras que será inaugurado em abril de 2005, em 
Natal, no Rio Grande do Norte.  
Será o maior shopping do Brasil, com 231 mil m² de área construída. Dos 231 mil m² de área 
construída, 105 mil m² correspondem ao espaço onde ficarão as lojas e o restante será 
destinado às 3.750 vagas de estacionamento. Serão três andares com espaço para praça de 
alimentação, oito salas de cinema e mais de 200 lojas.  
Além da Riachuelo, outras lojas como as grifes M.Officer e a Ellus estarão no Midway Mall. O 
supermercado Extra, do Grupo Pão de Açúcar vai inaugurar suas operações no Rio Grande do 
Norte dentro do novo shopping. A rede pernambucana de franquias de fast food italiano, 
Quanto Prima, também terá uma loja dentro do shopping.  
Atualmente a Riachuelo tem lojas em 23 estados. No ano passado, a rede faturou R$ 1,12 
bilhão e lucrou R$ 2,7 milhões, uma pequena parte do resultado de R$ 46,7 milhões obtido 
pelo grupo Guararapes. Para este ano, a previsão é de que o faturamento da Riachuelo 
alcance R$ 1,2 bilhão. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 14/10/04) 
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Rigesa anuncia investimento de R$ 45 milhões 
 
No segundo semestre deste ano, o município de Feira de Santana, a 110 quilômeros de 
Salvador, será o único do Nordeste a possuir duas unidades industriais de grande porte (com 
capacidade acima de 30 toneladas/ano) para produção de embalagens, constituindo um pólo 
regional neste segmento. Isso porque foi anunciado hoje (9) o processo de implantação da 
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens, no Centro Industrial do Subaé (CIS), onde já funciona a 
Klabin. 
 
O protocolo de intenções que oficializa a instalação do projeto industrial, com o apoio do 
Governo da Bahia, foi assinado na prefeitura de Feira de Santana. Estiveram reunidos em 
rápida cerimônia preparada pelo anfitrião o prefeito José Ronaldo de Carvalho, o secretário da 
Indústria, Comércio e Mineração, Otto Alencar, representando o governador Paulo Souto, 
dirigentes da empresa, lideranças políticas e representantes da comunidade. 
 
A Rigesa vai investir R$ 45 milhões para construir a sua quinta fábrica de embalagens de 
papelão ondulado. Com área construída de 25 mil metros quadrados, capacidade produtiva 
projetada para 50 milhões de metros quadrados de embalagens/ano, a nova indústria irá gerar 
150 empregos diretos e 310 indiretos. 
 
Em seu pronunciamento, o secretário Otto Alencar destacou a importância da chegada de mais 
um empreendimento industrial no interior, contribuindo para o desenvolvimento econômico 
harmônico do Estado. “A nova empresa fortalece a economia baiana, com geração de novos 
empregos, preocupação permanente do governador Paulo Souto”, disse. “Mostra também o 
acerto da política de descentralização do desenvolvimento conduzida pelo governo”. 
 
O dirigente da Rigesa, Paulo Tilkian, informou que o projeto prevê a entrada em operação da 
nova planta já no segundo semestre deste ano. A fábrica estará totalmente ajustada aos 
padrões internacionais estabelecidos pela matriz norte-americana MeadWestvaco. 
 
Isto significa, segundo ele, compromisso com a inovação nos processos produtivo e 
administrativo. Desde o projeto do prédio, escolha de máquinas e equipamentos, proteção ao 
meio ambiente, estrutura organizacional e tecnologia de informação. 
 
A Rigesa atua há 61 anos no mercado brasileiro de papel e embalagens de papelão ondulado, 
de papel cartão e de plásticos semi-rígidos. A empresa possui dois mil funcionários, duas 
fábricas de papel, quatro fábricas de embalagens de papelão ondulado, duas fábricas de 
embalagens de papel cartão, 51 hectares de terras plantadas, dos quais 16 mil hectares de 
preservação permanente. 
 
Dois fatores pesaram na escolha por Feira de Santana para instalação da nova unidade, de 
acordo com Paulo Tilkian. O primeiro deles se refere às condições de logística que facilitam o 
acesso ao Norte e ao Sul do país. Em segundo lugar, o apoio assegurado pelo Governo da 
Bahia, por meio do programa Desenvolve, de incentivos a novos investimentos. 
 
O prefeito José Ronaldo afirmou que a empresa também conta com o apoio do município e 
destacou a qualificação da mão-de-obra local. Também estiveram presentes à solenidade o 
superintendente de Indústria da SICM, Guilherme Furtado e o diretor do Centro Industrial do 
Subaé, Alfredo Falcão, entre outros. 
Fonte: Agecom 
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Rigesa em Feira de Santana (BA) 
 
Começou a operar a primeira fase da fábrica de embalagens de papelão ondulado da Rigesa, 
em Feira de Santana (BA). Com investimentos de R$ 45 milhões, a fábrica vai atender clientes 
da região Nordeste de vários segmentos. 
A fábrica é a Segunda da empresa na região Nordeste – a outra está localizada em Pacajus 
(CE). A Rigesa também tem fábricas de papelão ondulado em Manaus (AM), Valinhos (SP) e 
Blumenau (SC). 
A conclusão do empreendimento está prevista para meados de 2005, quando a fábrica terá 
área construída de 25 mil m2 e capacidade produtiva para 50 milhões de m2 de embalagem 
por ano. 
A Rigesa é uma empresa do grupo norte-americano MeadWestvaco e atua há 62 anos no 
mercado brasileiro de papel e embalagens de papelão ondulado, de papel cartão e de plástico 
semi-rígidos. Possui 2 mil funcionários e ocupa o segundo lugar no mercado nacional de 
papelão ondulado. 
(29/10/04) 
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RIOPOL dará prioridade ao abastecimento interno 
 
Depois de quase seis meses de atraso, a RIO POLÍMEROS (RIOPOL) está com o início de 
suas operações marcado para abril de 2005. A unidade de processamento de gás-químico, em 
Duque de Caxias, absorveu investimentos da ordem de US$ 1,08 bilhão e deve faturar, já em 
seu primeiro ano de produção, cerca de US$ 300 milhões. Fruto do consórcio formado pela 
SUZANO QUÍMICA (33,3%), UNIPAR (33,3%), PETROQUISA (16,7%) e BNDESPAR (16,7%), 
a unidade terá capacidade instalada de 540 mil toneladas/ano de polietileno, 520 mil toneladas 
ano de eteno e 75 mil toneladas/ano de propeno. "Nossa expectativa é de atingir a capacidade 
de produção já no segundo ano de operação", estima o Diretor-Superintendente da RIOPOL, 
João Brandão. 
 
GAZETA MERCANTIL - 10/12/2004 
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Rio Tinto investe US$ 650 milhões 
 
A Rio Tinto, companhia anglo-australiana de mineração e segunda maior mineradora de 
minério de ferro do mundo, decidiu focar seus investimentos no Brasil na expansão de sua 
mina em Mato Grosso, operada pela Mineração Corumbaense Reunida (MCR).  
Outro projeto de destaque é o desenvolvimento do pólo mínero-siderúrgico de Corumbá, em 
sociedade com a siderúrgica argentina Techint, para produção de 1 milhão de toneladas de 
ferro esponja e de aço. 
O investimento total do novo pólo será de US$ 650 milhões. O executivo destacou que o 
empreendimento está dentro da estratégia internacional da companhia, que é desenvolver 
grandes projetos na área de minerais e de metais a baixo custo. Além do desenvolvimento de 
Corumbá, a empresa está trabalhando em pesquisa mineral de bauxita e diamantes em alguns 
estados brasileiros. Em 33 anos, a Rio Tinto investiu cerca de US$ 500 milhões no país, sendo 
US$ 100 milhões em minério de ferro. 
No plano mundial, a mineradora está se desfazendo dos ativos que considera fora de seu foco 
de negócios, como o ouro, e por isso acaba de colocar à venda sua mina de Paracatu (MG), 
primeiro empreendimento da multinacional no país, implantado no final dos anos 80. A mina é 
tocada pela Rio Paracatu Mineração (RPM), onde a Rio Tinto detém 51% do capital e a 
canadense Kinross os restantes 49%. O banco Rotschild foi contratado para assessorar a 
companhia nesse processo. 
A mina de Paracatu será o segundo desinvestimento da Rio Tinto no Brasil. No ano passado, a 
mineradora vendeu a Mineração Serra da Fortaleza, produtora de níquel, localizada no 
município de Fortaleza de Minas, no Sudoeste de Minas Gerais. A mina foi adquirida pelo 
Grupo Votorantim. 
Atualmente, o pólo de Corumbá é o grande negócio que está mobilizando a Rio Tinto Brasil. O 
empreendimento vai envolver a construção de uma pelotizadora com produção prevista de 750 
mil toneladas a 1 milhão de toneladas de pelotas, uma planta de redução direta para produzir 
ferro esponja, uma aciaria e uma termoelétrica a gás. 
A Rio Tinto Brasil vai ampliar de 1 milhão de toneladas para 10 a 15 milhões de toneladas sua 
produção de minério de ferro na mina de Corumbá, encaminhando uma parte para diversificar 
suas exportações, hoje restritas ao mercado argentino, e destinando outra parcela de minério 
para abastecer a planta de pelotização e de redução direta que vai produzir ferro esponja.  
A companhia está se reunindo com a Petrobras e com o governo boliviano para tratar do 
fornecimento do gás para o pólo a preço competitivo. O gás natural entrará como insumo em 
todas as plantas e como gerador de energia para a aciaria elétrica que vai produzir inicialmente 
1 milhão de toneladas/ano de aço.  
(Fonte: Valor Econômico, 2/9/04) 
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Roche reforma unidade fluminense 
 
A Roche reinaugurou sua unidade, totalmente modernizada, no pólo farmacêutico de 
Jacarepaguá (RJ). O projeto recebeu investimentos de US$ 70 milhões ao longo de cinco anos. 
Com a reforma, a unidade brasileira ganha o status de centro de excelência do grupo Roche e 
consolida sua posição de pólo exportador.  
A reforma aumentou a capacidade de produção de comprimidos em 30%, de blisters em 60%, 
de líquidos estéreis em 41% e de líquidos orais em 33%. Hoje, a fábrica de Jacarepaguá utiliza 
cerca de 60% da sua capacidade.  
A produção de 2004 será de aproximadamente 1,2 bilhão de comprimidos; 113 milhões de 
blisters; 25 milhões de ampolas (líquidos estéreis); e 11 milhões de líquidos orais (xaropes, 
gotas).  
A reforma concluída possibilitou a modernização completa do parque fabril, com o objetivo de 
aprimorar métodos de controle de qualidade, até se chegar ao estágio atual. 
(Fonte: Química Industrial) 
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Ripasa investe US$ 50 milhões 
 
 
Em atendimento às disposições da Instrução CVM nº. 358, publicada em 28 de janeiro de 
2002, a administração da Ripasa S.A. Celulose e Papel comunica que o Conselho de 
Administração da companhia decidiu, na tarde de hoje, aprovar investimento em sua unidade 
fabril de Limeira-SP, no valor aproximado de US$ 50 milhões, visando o aumento de 105.000 
t/ano da produção de celulose.  
São Paulo, 03 de março de 2004. 
Romeu Alberti Sobrinho 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
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ROCHE brasileira visa mercado europeu 
 
O grupo suíço ROCHE anunciou a conclusão do processo de modernização da unidade de 
produção de medicamentos da sua subsidiária brasileira, a ROCHE QUÍMICOS E 
FARMACÊUTICOS, localizada em Jacarepaguá, no Rio, desde 1978. O projeto levou cinco 
anos para ser concluído e recebeu investimento de US$ 70 milhões, que ampliaram em 30% a 
sua capacidade de produção de comprimidos, em 60% a de fabricação de blisters 
(comprimidos já embalados), em 41% a de produção de líquidos estéreis (remédios em 
ampolas) e em 33% a capacidade de fabricação de xaropes e outros tipos de medicamentos 
líquidos. As instalações da ROCHE no Brasil hoje estão equiparadas às mais modernas 
unidades da multinacional na Europa e nos Estados Unidos, e o projeto fez parte da estratégia 
de desenvolvimento global que a companhia vem implementando há cerca de 10 anos para 
transformar algumas de suas fábricas, como a brasileira, em plataformas de exportação. Neste 
ano, a fábrica brasileira deverá exportar 25% de sua produção de comprimidos e de líquidos 
estéreis e 14% da de líquidos orais, gerando receita de US$ 35 milhões, valor 32% superior ao 
de 2003. O objetivo é que as exportações físicas cresçam em torno de 10% ao ano até atingir a 
capacidade plena. Até setembro deste ano, a ROCHE registrou faturamento 10% maior no 
Brasil em relação a igual período de 2003, alcançando US$ 220 milhões. 
 
GAZETA MERCANTIL– 22/10/2004 
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Romi dobram investimento em fábrica  
 
9/3/2004 - Indústrias Romi dobram investimento em fábrica  
As Indústrias Romi, de Santa Bárbara d’Oeste, farão um investimento de R$ 20 milhões até o 
final deste ano na ampliação e modernização de seu parque fabril. O valor é o dobro do que a 
empresa normalmente aplica no setor anualmente. Com este investimento, a direção da 
indústria espera aumentar a produção de peças de fundição de 2,2 mil toneladas por mês para 
quatro mil toneladas/mês até o final de 2005. O setor de fundição será o mais beneficiado com 
aplicação de recursos de cerca de R$ 17 milhões até o final do próximo ano.  
 
Segundo o presidente da indústria, Américo Emílio Romi Neto, no ano passado, a empresa 
teve um faturamento recorde de R$ 335 milhões, 45% a mais que no ano de 2002. O lucro 
obtido em 2003 foi de R$ 45 milhões, o que representa um crescimento 70% sobre o ano 
anterior, segundo o presidente.  
 
“Em um ano em que o Brasil registrou um PIB (Produto Interno Bruto) negativo de 0,3%, nossa 
empresa cresceu dentro do cenário nacional, principalmente vendendo para clientes 
brasileiros”, emendou Romi Neto. Ele afirmou que as exportações estão em declínio desde 
1997, principalmente para os Estados Unidos, Argentina e alguns países europeus.  
 
A direção da empresa ainda pretende investir este ano R$ 1 milhão para melhorar máquinas já 
existentes no parque fabril. De acordo com o diretor industrial da empresa, José Carlos Romi, o 
objetivo da aplicação de recursos é elevar a colocação das Indústrias Romi no ramo de 
fundição, “oferecendo cada vez mais produtos modernos e com custos reduzidos aos nossos 
clientes”.  
 
Segundo o diretor de Comercialização de Injetoras de Plástico, Giordano Romi Júnior, as 
Indústrias Romi possuem 55% do mercado de máquinas-ferramenta e 45% de máquinas 
injetoras para termoplásticos. No setor de moldes e matrizes, a fábrica pretende abocanhar 
60% do mercado nacional com modernização de maquinário e diminuição de custos, até o final 
deste ano. Hoje, a empresa representa 20% desse setor. Atualmente, as Indústrias Romi 
possuem 1,8 mil funcionários, parque industrial com oito unidades fabris, num total de 140 mil 
metros quadrados de área construída. São 14 filiais de venda e assistência espalhadas por 
todo o Brasil, além de filiais nos Estados Unidos e Alemanha. 
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Romi fornecerá máquinas personalizadas 
 
A Indústrias Romi, tradicional fabricante de bens de capital, com sede em Santa Bárbara 
D'Oeste (SP), aproveitou o lançamento do novo modelo de centro de torneamento (Romi E) 
para testar um sistema modular para montagem de máquinas.  
A idéia é mudar a organização industrial desta linha de produto para garantir dois objetivos: 
reduzir os custos de estoque e a rigidez na oferta de máquinas ao mercado. A Romi acha que o 
sistema modular assegura a oferta de máquinas mais ajustadas a demandas especiais.  
Funcionará como uma indústria automobilística. Haverá vários tipos de conjuntos que serão 
montados conforme a demanda. O investimento inicial na experiência é de R$ 8 milhões, que 
serão gastos principalmente na mudança do layout da linha de montagem.  
Neste ano, a Indústrias Romi pretende encerrar o exercício com a produção de 2 mil máquinas, 
o que significa um crescimento de 15% em número de unidades em relação ao ano passado. A 
receita operacional líquida do complexo Romi em 2003 foi de R$ 332 milhões. A participação 
dos centros de torneamento ainda é marginal, mas a expectativa da empresa é que a 
expansão apurada em 2004 mantenha-se em 2005 e o modelo também ganhe escala. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 3/12/04) 
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ROYTON aumenta produção 
 
A ROYTON QUÍMICA FARMACÊUTICA, laboratório de capital nacional, está investindo cerca 
de R$ 18 milhões para triplicar, em até dois anos, a sua capacidade de produção, de 
aproximadamente 90 milhões de unidades por ano atualmente. O investimento inclui a 
aquisição de uma unidade fabril, com 11,7 mil metros quadrados de área construída, da 
ALTANA PHARMA, localizada em Diadema (SP). Atualmente instalado em cinco imóveis na 
capital paulista, o laboratório vai unificar todas as suas atividades em Diadema. Para aumentar 
a capacidade, além dos equipamentos que já dispõe, a ROYTON vai adquirir novas máquinas 
e também aparelhos para o laboratório microbiológico e de controle de qualidade. O Sócio-
Diretor da ROYTON, Sérgio Yukio Sendoda, afirmou que a fábrica recém-adquirida será 
reformada para ser adaptada às necessidades da empresa. A companhia também vai passar a 
fabricar produtos genéricos, no primeiro semestre do próximo ano. O faturamento da ROYTON 
deverá duplicar com este aumento de capacidade. O empresário não revela a receita, mas 
disse que a empresa já vem acumulando crescimento há alguns anos. Em 2003, a alta foi de 
33% e para este ano ele estima aumento em torno de 60%. 
 
GAZETA MERCANTIL– 10/09/2004 



 418 

Royton compra unidade da Altana 
 
A Royton Química Farmacêutica, laboratório de capital nacional, está investindo cerca de R$ 
18 milhões para triplicar, em até dois anos, a sua capacidade de produção, de 
aproximadamente 90 milhões de unidades por ano atualmente.  
O investimento inclui a aquisição de uma unidade fabril, com 11,7 mil metros quadrados de 
área construída, da Altana Pharma. A companhia brasileira comprou da subsidiária do grupo 
alemão Altana a sua antiga unidade fabril, localizada em Diadema (SP) e desativada desde 
que a empresa transferiu a produção para uma nova fábrica em Jaguariúna (SP), há cerca de 
dois anos.  
Atualmente, instalado em cinco imóveis na capital paulista - por onde distribui as linhas de 
produção de sólidos, líquidos e pomadas, estoque e administração -, o laboratório vai unificar 
todas as suas atividades em Diadema. Para aumentar a capacidade, além dos equipamentos 
que já dispõe, a Royton vai adquirir novas máquinas e também aparelhos para o laboratório 
microbioológico e de controle de qualidade.  
A companhia também vai passar a fabricar produtos genéricos, no primeiro semestre do 
próximo ano. A empresa já tem um pedido de registro do antibiótico lincomicina em trâmite na 
Anvisa e deverá entrar com novas solicitações em breve. Produtora de similares, a Royton está 
fazendo os testes obrigatórios de bioequivalência e biodisponibilidade de algumas linhas - são 
três produtos em 7 apresentações - e deverá pedir o registro de genéricos simultaneamente ao 
de similar para alguns desses produtos.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 2/9/04) 
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Sadia vai investir R$ 400 milhões em Uberlândia  
 
21/09/04 - [Indústria & Tecnologia]  
 
A Sadia anunciou ontem que vai investir R$ 400 milhões na unidade de Uberlândia (MG). Só 
na ampliação de capacidade, o aporte será de R$ 185,3 milhões em todas as linhas de 
produção - incluindo frangos, perus e suínos - e também nas fábricas de industrializados e 
rações. Com esses investimentos, a unidade de Uberlândia será o maior complexo industrial da 
companhia no Brasil.  
A conclusão dos investimentos deve ocorrer em 3 anos e 70% do total será aplicado em 2005. 
A expectativa é de que 80% dos aportes para a ampliação da capacidade de produção sejam 
financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; o restante virá de 
recursos próprios. Os produtores rurais terão programa especial de financiamento, com 
recursos de R$ 180 milhões.  
A Sadia estima que a unidade de Uberlândia atinja faturamento de R$ 1,55 bilhão após a 
realização dos investimentos. A planta foi adquirida em 1999, por R$ 134 milhões. Em 2000, 
fechou o exercício com faturamento de R$ 200 milhões, passando para R$ 800 milhões em 
2003. Neste ano, o faturamento de Uberlândia é estimado em R$ 1 bilhão.  
(Fonte: O Estado de São Paulo, 18/9/04) 
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Sadia compra Só Frango por US$ 26,5 milhões  
 
A Sadia assinou um contrato para aquisição da Só Frango Produtos Alimentícios, por US$ 26,5 
milhões. A empresa prevê assumir as operações da Só Frango a partir do dia 3 de janeiro de 
2005. 
 
De acordo com o comunicado distribuído ao mercado, a proposta inicial envolvia uma parceria, 
à semelhança das já existentes com a Globoaves e Minuano, mas as negociações evoluíram 
para aquisição devido ao tamanho dosinvestimentos necessários.  
 
A Só Frango atua no abate e processamento de aves e na fabricação de rações. A linha de 
produtos inclui desde frangos inteiros, cortes especiais congelados e resfriados, até lingüiças e 
embutidos. 
 
A empresa tem faturamento previsto de R$ 220 milhões para este ano, com capacidade de 
abate de 150 mil aves/dia. Nos próximos cinco anos, a Sadia informa ter planos de ampliar esta 
capacidade para 400 mil aves/dia.  
 
A Sadia quer dirigir metade da produção da Só Frango, sediada em Brasília, para o mercado 
interno e o restante para exportação. 
Pelas estimativas da empresa, a nova aquisição garante 14% de participação na produção 
nacional de frangos. 
(Fonte: Folha de São Paulo, 22/12/04 
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Saint-Gobain opera nova fábrica no país 
 
O grupo francês Saint-Gobain inaugurou uma fábrica que irá triplicar sua capacidade de 
produção de peças cerâmicas no país. A nova unidade em Vinhedo (SP) recebeu R$ 6 milhões 
em investimentos e substituirá a planta de Rio Claro (SP), comprada pelo grupo em 1999. 
A expectativa em três anos é chegar a usar quase que a totalidade da capacidade da fábrica 
de cerâmicas avançadas. 
A unidade de Vinhedo servirá como base exportadora mundial da Saint-Gobain, principalmente 
para México, América do Sul, Ásia e Estados Unidos. A meta é embarcar metade da produção 
para outros países. Atualmente, as exportações equivalem a 20% de tudo o que é feito pela 
empresa. 
(Fonte: Valor Econômico, 27/7/04) 
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Sadia vai investir R$ 400 milhões em Uberlândia  
 
A Sadia anunciou ontem que vai investir R$ 400 milhões na unidade de Uberlândia (MG). Só 
na ampliação de capacidade, o aporte será de R$ 185,3 milhões em todas as linhas de 
produção - incluindo frangos, perus e suínos - e também nas fábricas de industrializados e 
rações. Com esses investimentos, a unidade de Uberlândia será o maior complexo industrial da 
companhia no Brasil.  
A conclusão dos investimentos deve ocorrer em 3 anos e 70% do total será aplicado em 2005. 
A expectativa é de que 80% dos aportes para a ampliação da capacidade de produção sejam 
financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; o restante virá de 
recursos próprios. Os produtores rurais terão programa especial de financiamento, com 
recursos de R$ 180 milhões.  
A Sadia estima que a unidade de Uberlândia atinja faturamento de R$ 1,55 bilhão após a 
realização dos investimentos. A planta foi adquirida em 1999, por R$ 134 milhões. Em 2000, 
fechou o exercício com faturamento de R$ 200 milhões, passando para R$ 800 milhões em 
2003. Neste ano, o faturamento de Uberlândia é estimado em R$ 1 bilhão.  
(Fonte: O Estado de São Paulo, 18/9/04) 
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SAECO -ZANGRANDI reúne operações em Araras 
 
Até o final deste ano a SAECO decide se vai instalar no País uma linha de montagem de 
máquinas de café expresso para uso doméstico. As negociações com a empresa italiana estão 
sendo conduzidas pelo empresário João Zangrandi, que há dois anos distribui os 
equipamentos da marca no Brasil. Enquanto a decisão não sai, o grupo comandado por 
Zangrandi, que inclui, além da SAECO ELETRODOMÉSTICOS DO BRASIL, a fabricante de 
equipamentos agrícolas DURAFACE e a produtora de massas GRANZANI, programa 
investimentos da ordem de US$ 6 milhões para concentrar todas essas operações num 
complexo industrial em Araras (SP). "Se a fábrica for aprovada, os investimentos podem 
alcançar até US$ 10 milhões", afirmou Zangrandi. Presente em 16 países, a SAECO tem 
faturamento anual da ordem de € 1 bilhão. No País, devem ser comercializadas até o fim do 
ano cerca de 8 mil unidades, com faturamento estimado em R$ 10 milhões. A construção do 
complexo industrial também permitirá o crescimento das outras atividades do grupo. A previsão 
é aumentar, já no ano que vem, a capacidade produtiva de massas de grano duro da 
GRANZANI de 200 toneladas mensais para 600 toneladas. E, por conta do desenvolvimento do 
agronegócio, as vendas da DURAFACE deverão ter um crescimento de 30% a 40% no ano que 
vem. Juntas, as três empresas deverão registrar em 2004, faturamento de R$ 45 milhões, uma 
alta de 40% em relação ao ano passado. 
 
GAZETA MERCANTIL  – 22/10/2004 
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SAINT-GOBAIN opera nova fábrica no país 
 
O grupo francês SAINT-GOBAIN inaugura fábrica que irá triplicar sua capacidade de produção 
de peças cerâmicas no país. A nova unidade em Vinhedo (SP) recebeu R$ 6 milhões em 
investimentos e substituirá a planta de Rio Claro (SP), comprada pelo grupo em 1999. Segundo 
José Alonso Kafer, Gerente-Geral da SAINT-GOBAIN CERÂMICAS & PLÁSTICOS, a 
expectativa em três anos é chegar a usar quase que a totalidade da capacidade da fábrica de 
cerâmicas avançadas. Quando isso ocorrer, o faturamento da empresa deve alcançar R$ 80 
milhões. Neste ano, a nova fábrica deve ter uma receita de R$ 35 milhões. A unidade de 
Vinhedo servirá como base exportadora mundial da SAINT-GOBAIN, principalmente para 
México, América do Sul, Ásia e Estados Unidos. Atualmente, as exportações equivalem a 20% 
de tudo o que é feito pela empresa. O grupo SAINT-GOBAIN fatura cerca de R$ 4 bilhões no 
Brasil. 
 
VALOR ECONÔMICO– 30/07/2004 
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Saint-Gobain e Pilkington concluem investimento  
 
O grupo francês Saint-Gobain e o inglês Pilkington inauguraram a quarta unidade fabril da 
Cebrace, joint-venture formada pelos dois grupos, com atuação do segmento de vidros. A 
fábrica fica em Barra Velha (SC), e tem como prioridade o atendimento do mercado no Sul do 
país e exportações para países como Equador, África do Sul, Nigéria e México. A fábrica faz 
parte da estratégia dos dois grupos de crescer em países emergentes.  
Foram investidos aproximadamente US$ 130 milhões na unidade. A intenção da Cebrace é 
aumentar sua fatia no Sul do país dos atuais 55% para 75% no médio prazo, e atender via 
portos catarinenses, como o de Itajaí e São Francisco do Sul, outros países. No total, serão 
destinados à exportação 25% da produção da unidade. 
A Cebrace-Barra Velha vai aumentar a produção total da joint-venture no Brasil de 
aproximadamente 500 mil toneladas/ano para 700 mil toneladas/ano. A empresa recebeu 
incentivos para instalar-se no município catarinense como a isenção total do ISS durante o 
período de construção e isenção de IPTU por 30 anos. A unidade vai gerar 250 empregos, 
sendo 150 diretos. 
(Fonte: Valor Econômico, 9/9/04) 
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SAKURA entra no segmento de vinhos 
 
Com uma produção inicial de 20 mil garrafas, mas com perspectiva de crescer rapidamente, 
inclusive alcançando o mercado japonês, a SAKURA NAKAYA ALIMENTOS, líder no mercado 
brasileiro de molho de soja, amplia seu portfólio com o lançamento de uma linha de vinhos 
finos, com o nome de "Il Vino Venerabile", em parceria com uma tradicional vinícola gaúcha, a 
VINHOS FINOS VELHA CANTINA. Para comercializar esta primeira safra, a SAKURA optou 
por oferecê-lo, primordialmente, via internet. Segundo Roberto Azuma, Diretor Comercial da 
SAKURA, esta estratégia de marketing para o lançamento pretende mostrar o posicionamento 
do produto como uma marca premium que chega para disputar espaço com os melhores 
vinhos nacionais. A SAKURA, investiu R$500 mil no desenvolvimento e lançamento do vinho e 
tem planos de elaborar uma linha reserva e incorporar novos varietais a partir da próxima safra. 
A previsão para este ano é de um crescimento físico de 15% em relação a 2003. A empresa 
pretende investir R$ 2 milhões no desenvolvimento de novos produtos. As exportações são 
responsáveis por 1,5% do faturamento e a meta é que ela chegue de 5 e 10% do faturamento 
total nos próximos cinco anos. 
 
GAZETA MERCANTIL – 02/07/2004 
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Salete investe em sistema digital para estamparia 
 
A paulista Rosset investiu US$ 1 milhão em tecnologia digital para a Tinturaria e Estamparia 
Salete, uma das empresas do grupo. Um dos maiores fabricantes de tecidos com lycra da 
América Latina - voltados principalmente para produtos da linha praia, fitness e lingerie - o 
grupo atende hoje conhecidas grifes nacionais e internacionais como Marc Jacobs, Miss Sixty, 
Rosa Chá, Blue Man, Salinas, Animale e Anni Futuri. Muitos dos desenvolvimentos são feitos 
em conjunto com as clientes. Os investimentos foram realizados em cinco anos.  
Entre outras vantagens o sistema digital permite, por exemplo, dispensar o desenho e agilizar a 
operação de estamparia. Essa velocidade é importante para o grupo, que tem investido para 
ampliar presença no mercado externo e entre as estratégias para cativar os clientes no exterior 
estão exatamente a rapidez no envio de amostras e a pontualidade nas entregas. A gama de 
produtos exportados pelo grupo inclui tecidos, lingeries e artigos da linha praia. O Rosset é 
dono de marcas como Valisère, Cia. Marítma e Água Doce, entre outras.  
A Salete opera atualmente a plena carga e deve processar cerca de 5 milhões de metros 
lineares de tecidos este ano, número que representa um aumento de aproximadamente 25% 
em comparação com o realizado em 2003. A empresa instalada em São Paulo (SP), faz parte 
do grupo há cerca de 30 anos desenvolve cerca de 3 mil novas cores por ano e processa 
tecidos naturais e sintéticos. A estamparia mantém hoje 180 funcionários. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 25/11/04) 
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Samarco – investimento de US$ 550 milhões 
 
 
A Samarco, segunda maior exportadora mundial de pelotas de minério de ferro, acaba de 
concluir o estudo conceitual para elevar sua produção anual para 21,4 milhões de toneladas. 
Na última reunião dos acionistas (Cia Vale do Rio Doce e BHP Billiton) foi aprovado o início do 
projeto básico, que contempla levantamentos de viabilidade técnica e análise de estrutura de 
financiamento, bem como os procedimentos para o processo de licenciamento ambiental. A 
empresa deverá estar com essas atividades concluídas até o final de 2004, visando submeter à 
aprovação dos acionistas no primeiro semestre de 2005. 
 
A Samarco prevê investir nesse projeto cerca de US$ 550 milhões para a construção de uma 
terceira usina de pelotização - no Espírito Santo, implantação do segundo mineroduto, além de 
adequações nas etapas de extração e beneficiamento do minério em sua unidade em Minas 
Gerais. Desde 2002, a empresa vem atuando no limite máximo de sua capacidade, com 
estoques praticamente a zero e terminando cada ano com a produção totalmente 
comercializada para o próximo.  
 
Para o presidente da Samarco, José Tadeu de Moraes, um investimento desse porte evidencia 
confiança da empresa e de seus acionistas na economia brasileira e responde às 
necessidades do mercado: "hoje a Samarco é responsável por 17% do mercado transoceânico 
de pelotas e acreditamos no crescimento de demanda, uma vez que nosso produto atende 
plenamente às exigências do mercado siderúrgico internacional", avalia. 
 
Acima da capacidade 
Com duas usinas de pelotização, localizadas no município de Anchieta (ES), a segunda 
inaugurada em 1997, a Samarco tem capacidade nominal instalada para produção de 12 
milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro. Mas com investimentos contínuos na 
otimização de processos, a empresa conseguiu alcançar a produção recorde de 13,3 milhões 
de toneladas em 2003, seu melhor resultado em 27 anos de atividade. No entanto, nem o 
volume recorde foi suficiente para suprir a demanda crescente do mercado siderúrgico mundial. 
 
A provável expansão visa atender projetos siderúrgicos já em desenvolvimento em diversas 
partes do mundo e tem como parâmetro não apenas o atual aquecimento do mercado 
siderúrgico, mas também a análise histórica e projeção da demanda por pelotas.  
 
Este ano foi aprovado o projeto de ampliação da capacidade do mineroduto para 16,5 milhões 
de toneladas de polpa de minério de ferro, com a construção de uma terceira estação de 
bombas. O mineroduto, com 396 quilômetros de extensão, transporta a produção da Samarco 
de suas unidades de extração e beneficiamento em Minas Gerais, para as usinas de 
pelotização no Espírito Santo. O investimento de US$ 25 milhões contempla ainda outras 
melhorias e otimização de processos. As ações estarão concluídas até 2006.  
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Sanepar – Investimento de R$ 186 milhões 
 
Distribuição na Sanepar é de 25% Ivanir José Bortot Gazeta Mercantil 10/1/2005  
Empresa paranaense planeja investir R$ 870 milhões na ampliação dos serviços em 2005. A 
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) decidiu distribuir aos acionistas o limite 
mínimo - previsto em lei - dos seus lucros, para garantir um cronograma de investimentos de 
R$ 869,6 milhões na ampliação dos serviços de tratamento de água e esgotos em 2005.  
Desde 1998, quando o grupo Dominó investiu R$ 249 milhões na compra de parte da Sanepar, 
uma das primeiras parcerias público-privadas do País, é a primeira vez que foi estabelecido um 
limite mínimo para distribuição de resultados. Mesmo assim, desconsiderando os lucros dos 
acionistas que serão pagos entre maio a junho de 2005, o grupo Dominó já foi beneficiado com 
R$ 108,6 milhões, em seis anos, uma média anual de R$ 18 milhões.  
No último ano, segundo o diretor financeiro da Sanepar, Hudson Calefe, foi aprovado pelo 
conselho da empresa o pagamento de R$ 102 milhões de lucros e dividendos aos acionistas. O 
grupo Dominó, que mantinha na ocasião o controle do conselho da Sanepar, recebeu R$ 29,6 
milhões sobre desempenho do exercício de 2003.  
"A parceira com o setor privado é importante para melhorar os controles e fiscalização, mas 
nunca na definição da política de setor de saneamento, que atua em área de interesse social. 
Nosso interesse não é a maximização dos lucros, mas atender bem a população com água e 
esgoto", disse Jacob.  
Investimento em água e esgotos  
A Sanepar irá utilizar uma parte significativa dos lucros de 2004 como recursos de 
contrapartida para os financiamentos da Caixa Econômica Federal, do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e instituições estrangeiras para levar adiante 
os projetos de investimento deste ano.  
"O estado é o grande tomador ou avalista dos financiamentos que a Sanepar obtém, sendo 
natural que defina as prioridades da empresa", disse Jacob. Estão previstos investimentos de 
R$ 186 milhões em recursos próprios da empresa - parte dos lucros e fluxo de caixa - para 
levar ligação de água a 64,8 mil famílias paranaenses e ligação de esgotos a outras 82,1 mil 
famílias.  
Atualmente, 47% dos municípios do Paraná, atendidos pela Sanepar, possuem serviço de 
coleta e tratamento de esgotos. O projeto da empresa é elevar para 60% o índice de coleta em 
cidades entre 5 mil a 50 mil habitantes e 80% para as cidades acima de 50 mil habitantes. 



 430 

Saphyr - Empreendimento de R$ 58 milhões  
 
A Saphyr anuncia novos negócios no setor de shopping centers. Com pouco mais de dois anos 
de atuação na gestão de empreendimentos do setor, a empresa carioca lança seu segundo 
projeto no mercado e investe na expansão de seu negócio para o maior mercado de shopping 
centers do Brasil: a cidade de São Paulo.  
Nos últimos três meses a empresa movimentou o mercado paulista com novas operações. 
Anunciou, no final de maio, o lançamento do SuperShopping Osasco, no qual atua como 
empresa de desenvolvimento, ao lado das empresas investidoras Barpa e Supra.  
O empreendimento já está em construção e receberá R$ 42 milhões, até a conclusão da obra 
em 2007. 
Além disso, a empresa venceu a concorrência, disputada com onze administradoras, para a 
gestão do Shopping Jardim Sul, em São Paulo. Mais recentemente, foi contratada para prestar 
serviços de consultoria ao Plaza Shopping Itu, no interior do estado.  
Agora, anuncia a construção de um novo empreendimento na cidade de São José do Rio 
Preto, também em São Paulo. O shopping seguirá os mesmos moldes do projeto de Osasco, 
com venda de cotas de participação aos investidores.  
Orçado em R$ 58 milhões, o shopping já conta com a carioca Barpa como investidora. A 
empresa é uma tradicional investidora do mercado de shopping centers: em seu portifólio estão 
o Carioca Shopping, o Conjunto Nacional de Brasília e o Caxias Shopping (RS). Todos estes 
empreendimentos contam também com a participação da Supra.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 16/9/04) 
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SAUDER monta no Brasil primeira fábrica 
 
A SAUDER, sexta maior fabricante de móveis dos Estados Unidos, inaugura em Uberaba, no 
Triângulo Mineiro, sua primeira linha de produção fora do seu país de origem. A empresa já 
investiu US$ 5 milhões na instalação da fábrica. O Brasil disputou a fábrica com a China e 
venceu porque a empresa quer recuperar participação de mercado nos países da América do 
Sul. Segundo o Presidente da SAUDER DO BRASIL, Albert Farha, as exportações para a 
América do Sul já somaram US$ 20 milhões por ano. Para o Brasil, a indústria americana 
faturou no ano passado apenas US$ 300 mil. Segundo Farha, o objetivo da indústria americana 
é tornar-se uma das maiores empresas do setor de móveis prontos para montar no país. O 
faturamento de 2003 ficou em torno de US$ 700 milhões. 
 
VALOR ECONÔMICO – 13/08/2004 
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Sauder investe no Brasil 
 
A empresa americana Sauder, desembarca no Brasil com uma fábrica e investimentos de US$ 
5 milhões em Uberaba (MG). 
A Sauder é a 6º dos Estados Unidos na fabricação de móveis residenciais e a maior na 
fabricação de móveis prontos para montar, do qual detém 15% do mercado. 
Juntamente com suas subsidiarias e controladas, emprega 4.000 pessoas. 
(Fonte: Folha de São Paulo, 16/8/04) 
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SCHATTDECOR terá fábrica no Paraná 
 
Pouco mais de um ano depois de comprar a divisão de papéis decorativos da PERTECH DO 
BRASIL, localizada em Embu (SP), a alemã SCHATTDECOR iniciou a construção de uma 
nova fábrica em São José dos Pinhais, Curitiba, que receberá investimentos de R$ 60 milhões, 
com início de operação previsto para outubro de 2005. Atualmente há no país três empresas 
no mercado de papéis decorativos usados em superfícies de móveis e pisos laminados. Duas 
delas, a nacional DECORPRINT e a espanhola MASA, já estão instaladas no Paraná. A fábrica 
atenderá toda a América do Sul. A partir dela o dono da empresa, Walter Schatt, pretende 
entrar na América do Norte. 
 
VALOR ECONÔMICO – 12/11/2004 
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Schattdecor investe R$ 60 milhões no Paraná 
 
A alemã Schattdecor do Brasil, fabricante de papéis decorativos para a indústria de painéis de 
madeira, vai fazer do Brasil sua base de produção para a América Latina.  
A companhia anunciou que está investindo R$ 60 milhões na construção da sua primeira 
fábrica própria no Brasil, que vai exportar 35% da produção para o Mercosul, Colômbia, México 
e América Central. O projeto contempla a transferência da linha de produção localizada em 
Embu (SP), que funcionava em um local alugado.  
O grupo alemão opera no Brasil desde 1999, quando instalou seu escritório de representação 
comercial. A produção local começou no ano passado, ao assumir os negócios de papéis 
impressos e decorativos da Pertech do Brasil, com unidade em Embu.  
A nova fábrica deve começar a funcionar no segundo semestre de 2005, com capacidade para 
produzir 3,5 mil toneladas de papel decorativo e 65 milhões de m² de envernizados por ano. A 
produção abastecerá indústrias de painéis de MDF e aglomerados.  
O projeto vem no embalo dos investimentos da indústria madeireira no Paraná. O estado reúne 
importante pólo na área de painéis e compensados. De acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci), ele concentra 80% da capacidade 
instalada de produção de MDF (Medium Density Fiberboard) no Brasil.  
Nos últimos anos, pelo menos três grandes empresas investiram no Paraná nesse mercado. A 
chilena Masisa, que é controlada pelo grupo Nueva, instalou no estado uma fábrica para 
produzir 240 mil m³ por ano de painéis MDF. A Tafisa, do grupo português Sonae, inaugurou 
uma planta com capacidade para 360 mil m³ por ano e a Placas do Paraná investiu em uma 
unidade com potencial para fazer 240 mil m³ por ano. A expectativa da Schattdecor é mais que 
dobrar o faturamento da operação brasileira com a nova fábrica, o que significará passar dos 
atuais R$ 20 milhões para R$ 52,5 milhões ou €15 milhões. Com sede em Thansau, o grupo 
fatura € 350 milhões por ano. Com fábricas na Alemanha, Polônia, Itália, Rússia e China, a 
empresa produziu 80 mil toneladas de papel decorativo em 2003.  
A planta de São José dos Pinhais (PR) funcionará em uma área construída de 12,5 mil m² e 
empregará entre 60 e 80 pessoas. A unidade contará com uma impressora Kochsiek, com 
cinco estações de impressão de 225 cm de largura. O equipamento possibilita a confecção de 
mais de 700 padrões de papéis decorativos. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 5/11/04) 
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Schincariol – fábrica de R$ 229 mi no PA 
 
20/09/04 - [Indústria & Tecnologia]  
 
O Grupo Schincariol assinou um convênio com o Governo do Estado do Paraná para a 
construção de uma nova unidade fabril em Benevides. A fábrica, que será inaugurada no 
segundo semestre de 2005, receberá investimentos de R$ 229 milhões e vai gerar cerca de 
240 empregos diretos e 2400 indiretos. 
A unidade de Benevides está localizada em um terreno de 90 hectares e terá uma área 
construída de 47.590 metros quadrados. A fábrica terá capacidade de produção de 1,5 milhão 
de hectolitros de cerveja e 500 mil de refrigerantes, sucos e água mineral. Esta nova unidade 
terá, em dez anos, mais de R$ 1,7 bilhão de receita bruta. 
Esta é a oitava fábrica do Grupo Schincariol e, além da unidade de Itu (SP), a empresa possui 
outras seis unidades industriais: Alagoinhas (BA), Macacu (RJ), Caxias (MA), Alexânia (GO), e 
Recife (PE). Em março, a empresa lançou a pedra fundamental da fábrica de Igrejinha (RS), 
que está em construção e entrará em operação ainda este ano. 
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Schincariol – fábrica de R$ 229 mi no PA 
 
O Grupo Schincariol assinou um convênio com o Governo do Estado do Paraná para a 
construção de uma nova unidade fabril em Benevides. A fábrica, que será inaugurada no 
segundo semestre de 2005, receberá investimentos de R$ 229 milhões e vai gerar cerca de 
240 empregos diretos e 2400 indiretos. 
A unidade de Benevides está localizada em um terreno de 90 hectares e terá uma área 
construída de 47.590 metros quadrados. A fábrica terá capacidade de produção de 1,5 milhão 
de hectolitros de cerveja e 500 mil de refrigerantes, sucos e água mineral. Esta nova unidade 
terá, em dez anos, mais de R$ 1,7 bilhão de receita bruta. 
Esta é a oitava fábrica do Grupo Schincariol e, além da unidade de Itu (SP), a empresa possui 
outras seis unidades industriais: Alagoinhas (BA), Macacu (RJ), Caxias (MA), Alexânia (GO), e 
Recife (PE). Em março, a empresa lançou a pedra fundamental da fábrica de Igrejinha (RS), 
que está em construção e entrará em operação ainda este ano. 
(20/09/04) 
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Semp investe R$ 7 milhões 
 
 
 
A Yamaha da Amazônia está investindo R$ 45 milhões no PIM (Pólo Industrial de Manaus) 
para implantar dois novos projetos de unidades de componentes que serão apreciados hoje 
pelos conselheiros do Codam (Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas). A 
reunião acontece às 16h no auditório da reitoria da UEA (Universidade Estadual do Amazonas)  
 
 
Investimentos fixos atingem R$ 268 mi 
 
O Codam em sua 195ª reunião ordinária vai analisar um total de 67 projetos, sendo 28 de 
implantação e 39 de diversificação, que estão divididos em componentes e bens finais. O 
investimento fixo dos 67 projetos dá um somatório de R$ 268 milhões e a geração de 4.617 
empregos diretos, quando todos estiverem em pleno funcionamento. Se computado o volume 
total dos investimentos no PIM chega a R$ 736 milhões, incluindo o investimento financeiro que 
soma R$ 468 milhões. 
 
Nos projetos de diversificação analisados pelo Codam, consta como expressivo o da Sondai  
Eletrônica, que está disposta a investir R$ 11 milhões na produção de monitor de vídeo com 
tela de cinescópio, em informática. A Semp Toshiba da Amazônia está investindo R$ 7 milhões 
para fabricação de monitor de vídeo com tela de cinescópio. 
 
A japonesa Denso da Amazônia é outra que está diversificando sua atuação no PIM. O 
investimento é de R$ 4 milhões para produzir controle de ignição eletrônica utilizada em 
veículos automotores e automóveis. A Amazon PC Indústria e Comércio está diversificando na 
produção de vídeo com tela de cristal líquido. O investimento é de R$ 4 milhões. 
 
A BIC da Amazônia e a Compaz Componentes estão entre os projetos de diversificação 
analisados hoje pelo Codam. A primeira está investindo R$ 7 milhões para produzir entre 
outros produtos, peças plásticas moldadas por injeção para caneta e carga com ponta para 
caneta esferográfica.  
 
A Compaz está investindo R$ 6 milhões para fabricar gabinete de madeira para caixa acústica, 
controle remoto para aparelhos eletroeletrônicos e para veículos. 
 
Atualizada em: 24/06/2004
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Sharp investe R$ 500 milhões para reconstruir marca  
 
O grupo Sharp Electronics Corporation, com sede no Japão, anunciou investimentos de R$ 500 
milhões até 2006 no projeto de recomposição da marca no mercado brasileiro, após cinco anos 
de batalha judicial para recuperar o direito de uso do nome. Os recursos serão destinados a 
campanhas publicitárias e treinamento.  
O retorno ao País se dará por meio das empresas Ranger Assistência de Serviços e Plena 
Comercial Atacadista, de capital aberto, criadas para atuar como distribuidoras da marca no 
Brasil. De início, a Sharp exportará para o País copiadoras multifuncionais.  
A Sharp Corporation não tem relação com a Sharp do Brasil, falida há alguns anos. A marca 
voltou ao grupo e a empresa, informou, que quer construir um centro de montagem de 
copiadoras. E, até o fim de 2006, pretende se reposicionar em todos os segmentos de 
mercado. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 12/11/04) 
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SHELL anuncia investimentos 
 
Depois de divulgar um plano de investimentos de aproximadamente US$ 200 milhões no Brasil 
em 2005, o Presidente da SHELL BRASIL, Aldo Castelli, pretende dar um basta às 
especulações sobre a saída da companhia do país. "O Brasil é prioritário e faz parte do 
processo de investimento e crescimento do grupo. E isso está sendo sinalizado com 
investimentos em todas as áreas da companhia aqui", garantiu Castelli. Terceira maior 
distribuidora de combustíveis do país, a SHELL registra este ano crescimento de 5% nas 
vendas entre janeiro e setembro. 
 
VALOR ECONÔMICO  – 12/11/2004 
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SCHERING-PLOUGH COOPERS – investimento  
 
Sexta-feira, 30/01/2004 
Ano IV– edição 108 
 
SCHERING-PLOUGH amplia produção para atender a expansão do mercado 
 
A SCHERING-PLOUGH COOPERS, empresa que atua no mercado de sanidade animal, está 
investindo cerca de R$ 13 milhões em novos produtos veterinários e em novas instalações 
industriais, em Cotia, na Grande São Paulo. A multinacional norte-americana é a terceira no 
mercado veterinário brasileiro, atrás da MERIAL e da PFIZER/PHARMACIA. Segundo o 
Presidente da SCHERING-PLOUGH COOPERS, Fernando Heiderich, os investimentos em 
novas instalações são estimados em mais de R$ 4 milhões e vão ser concretizados ainda neste 
primeiro semestre de 2004. "Toda a área administrativa foi transferida de São Paulo para 
Cotia", afirma Heiderich. Além dos recursos destinados no parque fabril e área administrativa, 
outros R$ 9 milhões estão sendo investidos pela SCHERING-PLOUGH COOPERS em 
produtos antiinflamatórios para animais. A multinacional norte-americana prevê aumento de 
18% no faturamento neste ano. "A previsão é de que consigamos avançar sobre a 
concorrência", afirma. 
 
GAZETA MERCANTIL 
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SIAC conclui investimento no Brasil 
 
Única fabricante em escala industrial de cabines da América Latina, a SIAC DO BRASIL, com 
linhas de produção em Guaranésia (MG), conclui nos próximos dois meses seu plano de 
investimento para o país. No total, o grupo italiano investiu cerca de 12 milhões de euros na 
sua planta brasileira, desde 2000, para atender a demanda do equipamento pelas principais 
montadoras de máquinas agrícolas e industriais. Entre elas, a CATERPILLAR BRASIL, AGCO, 
CNH, KOMATU DO BRASIL e JCB. “Vamos concluir os investimentos totais em setembro, algo 
em torno de 600 mil euros, com isso, vamos chegar na capacidade máxima de produção, da 
ordem de 10 mil cabines por ano", diz o Diretor Administrativo da SIAC DO BRASIL, Maurizio 
Barbini. A SIAC DO BRASIL pertence ao GRUPO SIAC SPA, com fábricas também na França 
e Itália, país sede do conglomerado. A empresa tem 350 empregados nas linhas de produção. 
Segundo estimativa da direção da companhia, a fábrica deve gerar aproximadamente outros 1, 
2 mil empregados indiretos. A expectativa para 2004 é de um faturamento da ordem de R$ 90 
milhões. 
 
VALOR ECONÔMICO – 09/07/2004 
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Siemens - Investimentos 
20/05/04 - [Indústria & Tecnologia]  
 
A Siemens no Brasil, investiu US$ 20 milhões na ampliação da unidade de produção de 
centrais de comunicação (PABX) de Curitiba. A nova unidade da Siemens ampliou de 500 mil 
para 1 milhão o números de equipamentos de telefonia produzidos mensalmente e conquistou 
o posto de plataforma de exportação mundial de centrais de PABX entre todas as unidades 
industriais do grupo alemão.  
As exportações destes aparelhos de comunicação deverão trazer divisas à subsidiária 
brasileira da ordem de US$ 80 milhões em 2004, quase o dobro do que era obtido pela 
Siemens antes dos investimentos no Paraná. Já em 2005 a unidade de Curitiba estará 
faturando em torno de US$ 100 milhões com exportações para vários destinos deste tipo de 
equipamento. Hoje já 90% dos aparelhos produzidos pela Siemens no Brasil são destinados ao 
mercado externo.  
A fábrica paranaense venceu a competição pela qualidade técnica de seus funcionários e 
desenvolvimento de tecnologia, especialmente em parcerias com a Universidade Federal do 
Paraná e com o Centro Federal de Ensino Tecnológico (Cefet). A Siemens converteu suas 
fábricas no Brasil, em Curitiba e Manaus, em centros de competência na produção de telefones 
fixos e no desenvolvimento de softwares de celulares, por exemplo.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 18/5/04) 
07/06/04 - [Serviços & Consultoria]  
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Siemens quer parcerias para ampliar negócios  
 
A Siemens* do Brasil investiu R$ 8 milhões em parcerias e desenvolvimento de produtos para o 
mercado financeiro. A empresa espera um crescimento de 20% na comercialização de 
soluções para bancos, seguradoras e administradoras de cartões de crédito no ano fiscal que 
termina em setembro de 2004.  
Com o desenvolvimento das parcerias e a ampliação do portfólio, a expectativa é aumentar em 
20% os negócios com o setor financeiro. 
A empresa aposta na expansão de ferramentas para segurança, convergência (Voz sobre IP), 
relacionamento com cliente e do outsourcing de infra-estrutura de telecomunicações e TI no 
setor financeiro. Nesta área, a empresa conta com parcerias como a RSA Security e a Nokia.  
Dos R$ 8 milhões investidos na área, a Siemens destinou R$ 5 milhões para o 
desenvolvimento de soluções de back office bancário desenvolvidos pela Proservvi. Entre elas 
está o Cash Image, que utiliza tecnologia de imagem para processamento de documentos de 
bancos e malotes. A Siemens oferece toda a infra-estrutura, inclusive o data center. 
Os bancos brasileiros gastam em torno de R$ 1 bilhão por ano com processos como 
digitalização de cheques e de documentos. Os bancos buscam redução de custos, agilidade, 
eficiência e segurança. 
Ainda na área de prestação de serviços, a Siemens e a Yavox anunciaram recentemente a 
Plataforma SX, solução com objetivo de agilizar a troca de dados (SMS, MMS, e-mails) entre 
empresas e usuários finais de todas as operadoras móveis. A Siemens investiu mais de R$ 2 
milhões no desenvolvimento do software. As empresas têm clientes como Rede Globo, 
Visanet, Petrobras e TAM. Vinte empresas, desde financeiras, empresas de mídia e aviação, já 
utilizam a solução. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 4/6/04) 
12/11/04 - [Indústria & Tecnologia]  
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Siemens ganha concorrência da Telemar 
 
Numa concorrência com nove participantes, a Siemens saiu vencedora para fornecer à 
Telemar telefones públicos, centrais telefônicas e demais equipamentos de rede no valor de R$ 
200 milhões a R$ 350 milhões, conforme a tecnologia escolhida.  
A operadora tem metas de universalização a cumprir até o fim de 2005. Entre as mais difíceis 
está a instalação de telefone público nas localidades com cem habitantes e telefonia 
residencial naquelas com mais de 300.  
Embora o contrato ainda não esteja assinado, a escolha da Siemens ocorreu em função de ter 
sido apresentada a melhor proposta do ponto de vista tecnológico, acompanhada também do 
melhor preço.  
O fato de a companhia poder fornecer tudo sozinha também contou, pois a Telemar buscava 
um único fornecedor. A Siemens vai gerenciar dois subfornecedores, Nera e Stein. (T. C.) 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 11/11/04) 
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Siemens traz pesquisas de convergência para o País  
 
No começo do ano passado, a alemã Siemens decidiu reduzir o número de centros de 
pesquisa e desenvolvimento que tinha no mundo. Eram cerca de 20, que foram concentrados 
em seis. O Brasil foi um dos países escolhidos para conduzir o desenvolvimento de projetos 
mundiais, ao lado da Alemanha, Estados Unidos, China, Portugal e Áustria, país responsável 
por coordenar pequenos grupos no Leste Europeu.  
Além da mão-de-obra especializada, o Brasil oferece vantagens de custos, de impostos e de 
crédito. A empresa decidiu investir US$ 8 milhões em um novo projeto no País, um centro de 
desenvolvimento para redes convergentes, em Curitiba, que irá empregar entre 60 a 70 
pesquisadores. Atualmente, cerca de 400 pessoas trabalham nos projetos da Siemens no 
Brasil, divididos entre Curitiba e Manaus. Para o ano que vem, a expectativa é chegar a 500 
pesquisadores, sendo cerca de dois terços da própria Siemens e o restante de centros de 
pesquisa parceiros. Entre 2003 e 2008, a empresa alemã planeja investir US$ 110 milhões em 
projetos de pesquisa e desenvolvimento de telecomunicações no Brasil. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 20/12/04) 
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SIMAS investe US$ 10 milhões em expansão 
 
Com um investimento de US$ 10 milhões em seu novo parque industrial, de 25 mil metros 
quadrados, em Macaíba (RN), a SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS, atualmente a maior 
exportadora brasileira de balas e pirulitos, planeja novo salto de crescimento. "Nossa 
capacidade instalada na em Natal era de 100 toneladas por dia. Agora, já estamos com 200 
toneladas. Dependendo da necessidade, podemos ampliar este volume para até 300 toneladas 
diárias, bastando para isso adquirir novos equipamentos", afirma o Diretor Superintendente da 
SIMAS, Thiago Gadelha Simas Neto. A SIMAS conseguiu crescer 40% em suas exportações 
em 2003. Para este ano a empresa projeta mais 15%. A SIMAS é hoje o maior fornecedor 
externo de balas e chicletes para a tradicional festa de "Halloween", realizada no fim de outubro 
nos Estados Unidos. No total, doces, balas, chicletes e pirulitos podem ser adquiridos em mais 
de 60 países. A SIMAS está negociando a abertura de duas novas frentes de negócios, com a 
instalação de redes distribuição em Portugal e na Inglaterra. A próxima aposta é o mercado 
chinês. A empresa responde hoje por mais de 40% da produção brasileira de pirulitos. 
 
VALOR ECONÔMICO – 15/10/2004 
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Souza Cruz aplicará R$ 300 milhões em Cachoerinha 
 
De automóveis ao vidro 
 
Indústrias constróem novas plantas e também investem para desobstruir gargalos de produção 
 
Com diversos projetos anunciados ainda em gestação, como o da expansão do complexo 
industrial da General Motors do Brasil em Gravataí (RS), que receberá US$ 240 milhões para a 
implantação de uma fábrica de CKD´s (veículos completamente desmontados) para exportação 
e deverá lançar um novo carro Chevrolet para os mercados interno e externo, e o projeto da 
Souza Cruz, que aplicará R$ 300 milhões na ampliação de seu complexo industrial localizado 
em Cachoerinha (RS), inúmeras obras industriais - de unidades novas a ampliações - estão 
ocorrendo no País. 
 
A primeira unidade industrial da empresa francesa Onduline, por exemplo, está sendo 
construída em Juiz de Fora (MG) pela Afonso França Engenharia. Iniciadas em dezembro de 
2003, as obras estarão encerradas no fim deste ano, representando investimento de R$ 60 
milhões, e se compõem de um prédio para produção e prédios de apoio, como cabine de 
entrada, casa de bombas, portarias e bases para reservatório elevado de água. 
 
Para a construção foi adotada estrutura de concreto pré-fabricada (pilares com 15 m de altura, 
vigas e tesouras) fornecida pela Premo. As terças e a cobertura são metálicas, esta última com 
telhas sanduíche. Foram também construídos dois poços enterrados (1.000 m³ cada), com 7,5 
m de profundidade, com estrutura moldada in loco. Nesses poços funcionará a área de 
produção de telhas ecológicas, cuja matéria-prima será papel reciclado, em substituição ao 
fibrocimento, material que deixa de ser usado pela empresa. “Para executar esses poços, no 
qual estão as bases dos equipamentos, foi preciso rebaixar o lençol freático em área maior do 
que a prevista, pois as chuvas foram anormais na região da Zona da Mata. Índices 
semelhantes não ocorriam há mais de 40 anos. Além disso, como a área do terreno está 
próxima ao Rio Paraibuna, houve muita dificuldade para escavação”, diz Fernando Fernandes 
Neto, engenheiro chefe da obra. 
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SINOPEC - BNDES decide parceria com chineses  
 
A Petrobras aprovou a chinesa Sinopec para gerenciar a construção do gasoduto do Nordeste 
(Gasene). 
A assinatura dos contratos ainda depende da aprovação, pelo BNDES, do modelo de 
financiamento proposto pelo Eximbank da China. A avaliação deve sair nos próximos dias. O 
financiamento será de US$ 1,3 bilhão, para construir aproximadamente 1.300 km de gasoduto, 
ligando o Rio à Bahia. 
(Fonte: Folha de São Paulo, 24/11/04) 
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Siol investe R$ 10 milhões em Saúde 
 
A Siol Alimentos, indústria familiar de capital nacional, está lançando neste mês óleos vegetais 
e maioneses com a marca Saúde. A marca foi adquirida por R$ 2,5 milhões da multinacional 
anglo-holandesa Unilever em novembro de 2003 juntamente com a fórmula, equipamentos e 
processos de produção da gordura vegetal hidrogenada, o único produto da marca Saúde 
sendo comercializado nos últimos anos.  
Essa aquisição marcou a entrada da Siol, tradicional refinadora paulista de óleos vegetais, no 
mercado de gordura hidrogenada.  
A empresa já investiu mais de R$ 6 milhões na marca, valor que inclui o montante aplicado na 
aquisição e, após a compra, os investimentos feitos na expansão da linha de fabricação de 
óleos vegetais, na reformulação da estrutura logística e em marketing.  
Até o final de 2005, deverão ser investidos mais de R$ 10 milhões na marca. A Siol tem sede e 
unidades de produção em Barueri (SP). 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 26/10/04) 
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SLC inaugura beneficiadora de arroz em PE 
 
O grupo gaúcho SLC Alimentos, terceiro no mercado nacional de arroz branco, inaugura em 
Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, uma unidade de beneficiamento 
de arroz da marca Namorado.  
O projeto é considerado prioritário pela empresa que trabalha na ampliação dos seus negócios 
no mercado nordestino.  
A decisão de se instalar no Grande Recife resulta da sua posição geográfica privilegiada, da 
infra-estrutura existente e dos incentivos fiscais, fatores que vão garantir à empresa uma 
redução de custos logísticos nas operações na região. O investimento na unidade, cuja 
produção cobrirá os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e 
Bahia, é de R$ 5,6 milhões. A operação da beneficiadora proporcionará a criação de 34 
empregos.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 10/09/04) 
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Solae investe US$ 3,9 mi em expansão de fábrica 
 
A Solae, joint venture formada pelas multinacionais DuPont e Bunge para explorar o segmento 
de ingredientes destinados à indústria alimentícia, acaba de concluir um investimento de US$ 
3,9 milhões em sua fábrica de Esteio (RS) que viabilizou a ampliação da produção de proteína 
texturizada de soja na unidade em 50%. 
A proteína texturizada de soja serve como ingrediente na fabricação de embutidos como 
salsichas, lingüiças e hambúrgueres. A grosso modo, é uma proteína que "imita" pedacinhos de 
carne. 
A unidade gaúcha também produz proteína isolada de soja, carro-chefe da Solae no segmento. 
Esta é uma proteína funcional usada na produção de bebidas à base de soja e em 
suplementos alimentares para controle de peso, entre outros produtos. Em outros países, a 
empresa produz, ainda, a proteína concentrada de soja, fonte alternativa de proteína que, 
como a texturizada, destina-se aos embutidos. 
Com o investimento realizado, Esteio também produzirá "nuggets" de soja, pequenas esferas 
crocantes de 2 a 3 milímetros ricas em proteínas. 
(Fonte: Valor Econômico, 21/7/04) 
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Sonoco traz fábrica de tampas para o Brasil 
05/06/03 - [Indústria & Tecnologia]  
Sonoco traz fábrica de tampas para o Brasil 
O grupo americano Sonoco anuncia seus planos de construir uma fábrica de tampas "easy-
open" (fácil abertura) para embalagens metálicas em Resende, Estado do Rio de Janeiro.  
 
O investimento, para fabricar 1 bilhão de unidades ao ano, está estimado entre US$ 14 milhões 
e US$ 18 milhões, com recursos próprios do grupo. Não estão previstos incentivos fiscais do 
governo do Rio.  
 
A Sonoco Corporation, líder global de embalagens, fatura em torno de US$ 3 bilhões ao ano.  
 
O empreendimento está a cargo da divisão Sonoco-Phoenix, que se dedica à fabricação de 
tampas "easy-open" em aço e em alumínio e membranas removíveis para embalagens 
metálicas, plásticas e "composite" contêineres. A companhia opera cinco fábricas nos Estados 
Unidos.  
 
As tampas "easy-open" são utilizadas em embalagens para bebidas (latas de aço e de 
alumínio), alimentos, pescado, ração animal, entre outras. 
 
A unidade brasileira será a primeira de tampas da Sonoco-Phoenix fora dos Estados Unidos e 
a previsão é iniciar a primeira linha em novembro deste ano. A segunda linha de equipamentos 
fica pronta em dezembro e a terceira, que completa o projeto, em abril de 2004.  
 
A escolha do país para abrigar a nova instalação industrial da Sonoco, é reconhecimento da 
força da indústria de embalagens do país. Apenas no segmento de aço fabrica 6 bilhões e 
movimenta mais de US$ 20 bilhões/ano. 
 
A unidade brasileira foi projetada inicialmente para fabricar tampas apenas para embalagens 
de alimentos e de ração animal feitas com aço estanhado (folha-de-flandres) produzido pela 
Cia. Siderúrgica Nacional (CSN). Resende fica perto da usina da CSN em Volta Redonda (RJ), 
o que facilita a logística de suprimento.  
 
Inicialmente a Sonoco vai exportar cerca de 80% da produção de tampas "easy-open", 
principalmente para o mercado americano, enquanto desenvolve o mercado doméstico. Existe 
outros fabricantes desse tipo de tampa instalados no Brasil. A empresa espera ganhar mercado 
porque considera sua tecnologia a mais avançada nesse segmento. 
 
Serão criados cerca de 250 empregos diretos com o investimento. A expectativa é gerar até mil 
indiretos. 
 
O grupo Sonoco já está presente no Brasil com outras atividades. Em Araras, interior de São 
Paulo, possui duas fábricas: uma, a Sonoco do Brasil, faz tubex, produto usado no núcleo das 
bobinas de aço e de papel, por exemplo; a segunda, a Sonoco Forplas, faz embalagens 
plásticas e tampas flexíveis (membranas). 
 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 26/5/03)  
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Sony investe US$ 10 milhões por ano em média 
Faturamento da Sony pode chegar a R$ 1 bilhão neste ano 
A Sony espera um acréscimo de vendas de 20% no Natal deste ano em relação ao mesmo 
período do ano passado. A empresa deve encerrar 2004 com um aumento de receita líquida de 
40% sobre o ano passado. As vendas, que somaram R$ 780 milhões em 2003, podem chegar 
a cerca de R$ 1 bilhão. O presidente da Sony Brasil, Minoru Itaya, prevê que, em 2005, a cifra 
totalize R$ 1,3 bilhão. Em média, a Sony investe US$ 10 milhões por ano em sua linha de 
produção no Brasil. Neste ano, mais de 50 produtos foram lançados no País. O executivo 
adiantou que o objetivo da empresa é investir, no próximo ano, nas linhas de home theater, 
televisores de tela grande, DVDs e câmeras digitais, que foram os responsáveis pelo 
desempenho da marca no País em 2004, com destaque para os home theaters, cuja demanda 
superou a oferta em algumas lojas. 
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Super Clubs - Brasil terá novos hotéis da rede 
 
O grupo jamaicano Super Clubs anunciou a expansão de seus negócios no Brasil com a 
construção de cinco novos hotéis nos próximos seis anos. A princípio estão confirmados dois 
empreendimentos no Nordeste: o primeiro, batizado de Breezes Muro Alto, será inaugurado 
ainda este ano, em Porto de Galinhas, em Pernambuco.  
A segunda unidade, Breezes Cumbuco, está prevista para 2005, numa região próxima a 
Fortaleza, no Ceará. Somados, os dois projetos exigirão investimentos da ordem de R$ 120 
milhões.  
Outro projeto da empresa é trazer para o Brasil o resort Hedonism, marca hoteleira voltada 
somente para o mercado de jovens solteiros e casais.  
A expansão dos negócios já estava nos planos do grupo há quatro anos, desde a abertura do 
hotel Breezes Costa do Sauípe, na Bahia. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 19/10/04) 
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SM - investe R$ 30 milhões no Brasil  
 
O grupo espanhol chega no mercado brasileiro pronto para oferecer 23 títulos de um catálogo 
de literatura infanto-juvenil. Esses livros fazem parte de uma coleção que, na Espanha, possui 
mais de 400 títulos publicados e já vendeu 65 milhões de exemplares. Daqui a dois anos vai 
também entrar com toda força no mercado brasileiro de livros didáticos. Os espanhóis fizeram 
muitas contas e decidiram investir neste mercado com muita clareza sobre os riscos. O plano 
da editora é aprontar uma coleção completa de ensino fundamental e lançá-la em 2006.  
O mercado brasileiros de livros didáticos e paradidáticos movimenta anualmente cerca de 500 
milhões de reais em compras governamentais e 700 milhões de reais em aquisições das 
escolas particulares. 
O Grupo SM, com sede em Madri, desenvolveu-se a partir das Ediciones Sociedad de María, 
fundada em 1938 para consolidar a produção de livros didáticos iniciada em 1918 por 
professores de colégios maristas da Espanha. 
(Fonte: Portal Exame, 2/9/04) 
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Sonae vai investir R$ 260 milhões no País 
 
O grupo português Sonae vai investir pelo menos R$ 260 milhões no Brasil entre 2004 e 2005. 
Os investimentos na abertura e na modernização de lojas no Sul, onde esta focando a 
operação no Pais. 
Ele controla as redes de supermercados BIG, Nacional, Mercadorama e o Maxxi atacado. 
Este ano, o grupo vai faturar ao redor de R$ 4 bilhões, aproximadamente 12% acima do 
movimento do ano passado. No mundo, a empresa portuguesa atua nos segmentos de 
beneficiamento de madeira, telecomunicações (fixa e móvel), tecnologia da informação, turismo 
e mercado de capital. Os investimentos em curso no Brasil, na área de varejo de 
supermercados para 2004 são de R$ 140 milhões e para o ano que vem a previsão é de R$ 
120 milhões. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 15/9/04) 
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SHV Gas Brasil investe US$ 15 milhões  
 
Quatro meses após a concretização da compra da distribuidora de gás liqüefeito de petróleo 
(GLP) Supergasbras pelo grupo holandês SHV, inicia-se a unificação da área operacional das 
duas controladas, Supergasbras e Minasgás, de forma a efetivar a nova empresa 
engarrafadora do combustível, a SHV Gas Brasil. Conforme previsto, a companhia está 
fundindo as áreas administrativa e operacional das empresas, mas manterá as marcas e a 
estrutura comercial das mesmas.  
Somente para a reestruturação das unidades de produção e escritórios espalhados pelo País, 
a SHV Gas Brasil estima a aplicação de US$ 15 milhões até o final do ano que vem. A primeira 
nova filial foi inaugurada, em Brasília.  
Com um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, a nova filial servirá de apoio para as 
revendas da companhia no Distrito Federal, Goiás e parte de Minas Gerais, região que 
consome cerca de 7 mil toneladas de GLP mensalmente, sendo 5 mil no Distrito Federal. Hoje, 
a SHV Gas Brasil é responsável por 43% do mercado da região, o que representa 3 mil 
toneladas por mês, sendo 500 toneladas em recipientes de granel e o restante em botijões.  
As obras para novos escritórios e unidades de engarrafamento em Vitória (ES), Goiânia (GO), 
Belo Horizonte (MG) e Duque de Caxias (RJ) também já foram iniciadas e a previsão é que 
pelo menos nas duas primeiras a inauguração seja feita ainda este ano. Até o final de 2005, 
escritórios e engarrafadoras em todas as cidades do País deverão estar reestruturados.  
Com a unificação das áreas administrativa e operacional, a empresa espera aumentar a 
competitividade e reduzir os custos. A previsão da empresa é de que a sinergia propicie um 
aumento de receita de R$ 100 por tonelada de GLP. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 25/11/04) 
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Springer traz para o Brasil fábricas da Argentina 
 
A Springer Carrier vai transferir, no começo de 2005, duas linhas de produção da fábrica de 
Buenos Aires, na Argentina, para a unidade da empresa, em Canoas (RS).  
Na operação, ela investirá US$ 10 milhões, em dois anos. A decisão foi tomada, 
principalmente, por causa da produtividade alcançada pela fábrica de Canoas. Com as novas 
linhas, a Springer vai aumentar em até US$ 40 milhões as exportações da unidade gaúcha, 
hoje em torno de US$ 70 milhões por ano. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 10/12/04) 
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STARA SFIL Parceria alemã para ampliar produção 
 
A STARA SFIL, uma das principais fabricantes gaúchas de implementos agrícolas, será a 
primeira empresa do Rio Grande do Sul a produzir pulverizadores. Em associação com a alemã 
AMAZONE WERKE, a STARA SFIL está terminando a construção de uma nova fábrica em 
Não-Me-Toque, cidade sede da companhia gaúcha. A unidade, que está recebendo um 
investimento US$ 5,5 milhões, começa a operar em agosto. Com a associação, nasce a 
STARA SFIL AMAZONE PULVERIZADORES S.A., com o controle dividido (50% a 50%) entre 
a empresa gaúcha e a alemã, que também repartiram na mesma proporção o valor do 
investimento. A STARA SFIL tem outras duas fábricas, localizadas em Não-Me-Toque e Ibirubá 
(RS). O Diretor Comercial da STARA SFIL, Gilson Trennepohl, diz que a meta da empresa é 
chegar em 2010 com 25% do mercado nacional de pulverizadores. De acordo com o 
planejamento da STARA SFIL, a produção de pulverizadores na nova unidade deve chegar a 
mil unidades por ano em 2005. Em 2006, o ritmo de produção irá dobrar, chegando a dois mil 
equipamentos anuais. Em 2007, a idéia é atingir marca de três mil unidades por ano. A STARA 
SFIL tem apresentado um crescimento vertiginoso nos últimos anos. Em 2000, a empresa tinha 
um faturamento de R$ 45 milhões. A receita no ano passado chegou a R$ 199 milhões e para 
2004, as projeções indicam um salto para R$ 320 milhões. 
 
GAZETA MERCANTIL– 09/07/2004 
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Sulgás conclui gasoduto da Serra (RS) 
 
A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) está concluindo o gasoduto da 
Serra gaúcha, um dos mais importantes pólos industriais do País e, em 2005, vai priorizar o 
Vale dos Sinos.  
O último trecho do gasoduto serrano, com uma extensão de 49 quilômetros entre Farroupilha, 
Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, demandou R$ 12,5 milhões de investimentos 
desde maio do ano passado.  
O novo trecho vai abastecer, com 90 mil metros cúbicos/dia, 23 empresas - entre elas a 
Tramontina, maior cutelaria do mundo, e a Bertolini, uma das principais fabricantes de móveis 
do País - e permitirá ainda a abertura de quatro postos de Gás Natural Veicular (GNV), dois em 
Bento Gonçalves, um em Garibaldi e outro em Farroupilha.  
No total, o gasoduto da Serra tem cerca de 170 quilômetros de extensão, absorvendo 
investimentos de R$ 62,5 milhões desde 1998. A conclusão da primeira fase, de 121 
quilômetros, ocorreu em 2000. A Sulgás se volta agora para outras regiões importantes do Rio 
Grande do Sul, como o Vale dos Sinos, principal pólo calçadista do País. Além disso, outro 
ramal deve chegar ao município de Igrejinha, no Vale do Paranhana, para abastecer de gás 
natural a nova fábrica da Schincariol.  
As obras devem consumir um investimento de R$ 36 milhões e o cronograma prevê que o gás 
natural estará disponível nas duas regiões ainda em 2005. 
Com o gasoduto da Serra concluído e os novos projetos previstos para o Vale dos Sinos e 
Igrejinha, o Rio Grande do Sul se aproxima cada vez mais do limite de capacidade do 
Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), que oferta 2,3 milhões de metros cúbicos dia. A demanda 
tende a crescer muito nos próximos anos. Estudos mostram que somente a necessidade 
industrial em 2007 será de quatro milhões de metros cúbicos. O consumo industrial atual é de 
1,1 milhão de metros cúbicos. O restante do gás é para geração de energia em uma usina 
termelétrica e para postos de GNV.  
A Sulgás, que tem como sócios o governo gaúcho (51%) e a Petrobras (49%), prevê fechar o 
ano com um faturamento de R$ 380 milhões. No ano passado, a receita chegou a R$ 360 
milhões. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 25/10/04) 
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SUNDOWN investe em Manaus para dobrar produção 
 
A COMPANHIA BRASILEIRA DE BICICLETAS (CBB), que comercializa no País produtos da 
marca SUNDOWN, vai investir US$ 2 milhões na fábrica de Manaus (AM). "Vamos dobrar a 
capacidade de motocicletas, de 30 mil para 60 mil unidades por ano para atender a demanda 
do setor em 2005", disse o Presidente da empresa, Antônio Carlos Romanoski. Desde que 
ingressou no segmento de motocicletas em fevereiro de 2002, a CBB vem mantendo o 
desempenho crescente em um mercado liderado pela HONDA, que tem 85% de participação, 
com a venda de 653.393 unidades no acumulado do ano. De janeiro a outubro a CBB 
aumentou em 363,9% suas vendas em relação a igual período de 2003. Para 2005, a 
estimativa é de um faturamento de R$ 250 milhões. 
 
GAZETA MERCANTIL- 03/12/2004 
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Suzano investe R$ 16,5 milhões 
07/07/04 - [Agronegócios]  
 
A Suzano Papel e Celulose vai investir R$ 1,5 milhão em uma nova unidade de pesquisas 
florestais aplicadas, que vai suplantar o atual centro de pesquisas localizado em Itapetininga, a 
150 quilômetros da capital paulista.  
O investimento faz parte do orçamento destinado a pesquisas em melhoramento genético e 
biotecnologia da empresa, que, para este ano, é de R$ 16,5 milhões. De 2001 até hoje, a 
empresa tem investido uma média de US$ 5 milhões anualmente em pesquisas, com o objetivo 
de aumentar a produtividade de suas florestas e aprimorar a qualidade da celulose produzida.  
O novo centro ocupará uma área de 1.400 m² localizada na Fazenda das Estrelas, área de 
2.077 hectares onde está inserida a atual unidade de pesquisas, de 700 m², os viveiros de 
mudas e um centro de treinamento para colheita, além de 1.632 hectares de plantação de 
eucalipto. As obras da nova unidade devem começar em agosto, com previsão de inauguração 
para o primeiro trimestre de 2005.  
Hoje, a Suzano produz 10,5 toneladas de celulose por hectare por ano, com a meta de chegar 
a 12 toneladas por hectare/ano em 2007. É nos laboratórios do centro de pesquisas aplicadas - 
que atendem a todas as unidades da empresa nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais 
e Maranhão - que começa o processo de produção de florestas, a partir de sementes ou de 
mudas clonadas a partir de uma matriz.  
O percentual de plantação de clones ou sementes varia de acordo com a unidade de produção. 
Em São Paulo, onde as condições climáticas são mais instáveis, é usada a proporção de 70% 
de clones para 30% de sementes. Na Bahia, onde as condições variam menos, a proporção é 
de 95% de clones para 5% de sementes. Os clones permitem um rendimento mais uniforme e 
uma colheita mais rápida, o que gera economia em termos operacionais. Mas são menos 
resistentes a pragas e variações de temperatura.  
A Suzano acaba de finalizar a ampliação da área de viveiros cobertos, que trará um aumento 
de 20% na capacidade de produção de mudas. No total, são 24 mil m² de viveiros cobertos, 
que passam a produzir 12 milhões de mudas de eucalipto/ano. O investimento foi da ordem de 
US$ 1,2 milhão.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 5/07/04) 
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Suzano e VCP fecham compra da Ripasa  
 
A Suzano Bahia Sul Papel e Celulose divulgou fato relevante informando a compra da Ripasa, 
juntamente com a Votorantim* Celulose e Papel (VCP). Pelo acordo de compra firmado entre 
Suzano, VCP e Ripasa, as duas primeiras companhias desembolsarão US$ 480 milhões por 
111.417.366 ações ordinárias e 35.988.899 ações preferenciais da Ripasa.  
O pagamento será efetuado até 31 de março de 2005 e corresponde a 66,67% do capital 
votante e 39,77% do capital total.  
Numa segunda etapa, Suzano e VCP farão opções de compra e venda a serem exercidas no 
prazo de até seis anos de 55.708.684 ações ordinárias e 17.450.639 ações preferenciais da 
Ripasa, por US$ 240 milhões. Este negócio representa 33,33% do capital votante e 19,74% do 
capital total.  
As companhias dividem pela metade o desembolso para a aquisição. O futuro também será 
repartido em dois: Suzano e VCP racharão pela metade a produção da Ripasa, sem distinção 
de produtos, e continuarão atuando como concorrentes no mercado. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 11/11/04) 
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Takara-Petri investirá US$ 15 milhões 
Joinville         -         Quarta-feira, 15 de Outubro de 2003 
Takata 
inicia construção 
de fábrica em Piçarras 
Multinacional japonesa produz itens para automóveis 
Piçarras - Começaram ontem as obras para a construção de uma fábrica da multinacional 
japonesa Takata-Petri, em Piçarras, litoral norte do Estado. Dentro de seis meses deverá estar 
pronta a fábrica, num investimento total de US$ 15 milhões que deverá gerar 100 empregos. 
Esta será a terceira planta no Brasil do grupo, especializado em itens de segurança para 
carros. 
Na fábrica de Piçarras, serão produzidos os cadarços utilizados na produção de cintos de 
segurança. Inicialmente, tudo o que for feito aqui será exportado para as demais plantas do 
próprio grupo no México e nos Estados Unidos. O grupo Takata tem ainda plantas em Mateus 
Leme (MG) e Jundiaí (SP). 
A prefeitura de Piçarras está bancando a terraplenagem do terreno orçada em R$ 1,2 milhão. A 
localização do terreno, aliás, foi um dos motivos que levaram a empresa a optar pelo município. 
"Pensamos em vários lugares e escolhemos o Brasil porque está perto dos mercados dos EUA 
e da Europa", disse em inglês Jim Takata, presidente mundial do grupo. "Além estamos 
próximos do porto de Itajaí e do aeroporto de Navegantes, este é um belo lugar para morar, 
trabalhar e estudar". 
 
O superintendente da Takata-Petri no Brasil, Shuji Nagase, informou que apenas "5 ou 6 
cargos" da área gerencial serão preenchidos por executivos de fora. Os demais empregos 
serão ocupados por mão-de-obra da região, que foi muito elogiada pelos japoneses. "Sabemos 
que aqui há pessoas qualificadas e queremos que elas venham trabalhar conosco". 
De acordo com o prefeito Humberto Teixeira, a fábrica da Takata-Petri será a maior 
empregadora privada do município. Apenas a prefeitura emprega mais gente. Para se instalar 
em Piçarras, a empresa ganhou isenção de impostos municipais por 10 anos. 
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Takata-Petri inaugura terceira fábrica no país em SC 
 
A Takata-Petri, empresa pertencente ao grupo mundial fabricante de autopeças Takata, 
inaugura em Santa Catarina, a terceira unidade no Brasil. Localizada em Piçarras, norte do 
Estado, a fábrica produzirá cadarços, componente principal dos cintos de segurança. Com a 
fábrica, a Takata-Petri deixa de importar cadarços e passa a exportá-los para as plantas no 
México e Estados Unidos. 
A capacidade da fábrica é muito grande. Dá para atender bem aos dois mercados, interno e 
externo. Cerca de 95% da produção será para exportação e 5% ficará para a produção de cinto 
no Brasil. O país foi escolhido para abrigar a unidade para baratear os custos de todo o grupo 
na América, já que os cadarços usados nos parques fabris locais estavam sendo importados de 
países distantes como as Filipinas. 
A fábrica catarinense recebeu investimentos de US$ 16 milhões, o maior montante já gasto 
pelo grupo no Brasil. Empregará 100 pessoas e produzirá 72 milhões de metros de cadarços 
por ano.  
A Takata-Petri já possui unidades em Jundiaí (SP) e Mateus Leme (MG), onde há um centro de 
distribuição. As exportações dos cadarços serão feitas prioritariamente pelo porto de Itajaí.  
O grupo Takata opera no Brasil como fornecedor das montadoras. Entre os seus principais 
concorrentes está a TRW, que produz cintos de segurança, localizada também no interior de 
São Paulo. 
(Fonte: Valor Econômico, 6/12/04) 
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Taboca-Mamoré - investimento técnico de US$ 20 milhões 
 
O RESGATE DO ÍCONE DE METAL Império da mineração nos anos 80, a Paranapanema  
mergulhou na crise. Agora, sob nova direção, tenta  
renascer a bordo de um projeto amazônico: o aporte  
de milhões do BNDES na mina de estanho de Pitinga 
ECONOMIA  Quarta-feira, 21 de abril de 2004 
 
Paranapanema, PP. Quem acompanha a Bolsa de Valores do Brasil conhece essa marca. Ela 
pertence àquele que já foi um dos três maiores grupos de mineração do País, uma potência 
econômica que rivalizava com a Vale e brilhava nos pregões da década de 80, carregada pelas 
cotações ascendentes do estanho no mercado de Londres. Passados quase 20 anos, a ação 
do grupo é cotada a R$ 4,00 na Bovespa e ocupa a 77ª posição na relação das mais 
negociadas do pregão. Os analistas nem acompanham mais o papel, que passou de carro-
chefe à ação de terceira linha. Mas na semana passada o novo presidente do grupo, Geraldo 
Haenel, começou a empurrar uma alavanca que pretende recolocar a Paranapanema na linha 
de frente do mercado acionário. O ex-executivo da Riocel apresentou ao BNDES um polêmico 
plano de reestruturação técnica e financeira da Taboca-Mamoré, a mineradora mais antiga e 
empresa mais problemática do grupo. A operadora da mina de estanho de Pitinga, a 350 
quilômetros ao norte de Manaus, é responsável por apenas 8% do faturamento do grupo e por 
quase metade do seu endividamento, de US$ 600 milhões. O plano de reestruturação prevê 
um investimento técnico de US$ 20 milhões na mina – que esgotou sua fonte de minério e 
precisa abrir uma nova área de exploração – e uma renegociação radical da sua dívida, que 
seria transformada de debêntures em ações. Se funcionar, o plano pode colocar a empresa 
nos trilhos e ajudar a conduzir o grupo a um novo renascimento. “Se não der certo, a Taboca-
Mamoré vai se tornar inviável”, diz Haenel. Isso significaria, entre outras coisas, a importação 
de estanho e a abertura de um rasgo de US$ 70 milhões nas contas externas do País. Na 
semana passada, Haenel passou três dias em Pitinga, discutindo com cinco técnicos do 
BNDES a viabilidade técnica e financeira do seu projeto. Se a conversão da dívida for 
aprovada e o empréstimo for obtido, o dinheiro sairá em meados de julho – e terá início, então, 
um resgate de proporções épicas, na Amazônia.  
Não vai ser fácil levar a Paranapanema de volta aos tempos de glória. Criada em 1961 como 
construtora, a empresa entrou para a mineração em 1982, conduzida por seu fundador, o 
discretíssimo Octávio Lacombe. Diz a lenda que ele interessou-se pela concessão de minas no 
Amazonas depois que um de seus engenheiros ouviu de geólogos americanos, numa conversa 
de bar, que a região de Pitinga era rica em minérios. Era 1979 e o empresário obteve com o 
governo militar uma área de concessão de 80 km por 60 km, numa área ocupada pela tribo 
Waimiri Atroari. Com a abertura da lavra, que retirava minério barato do fundo dos igarapés, 
Pitinga tornou-se a maior mina de estanho do mundo – e Lacombe converteu-se na versão 
brasileira de Simón Patiño, o Rei do Estanho boliviano que no início do século 20 era um dos 
homens mais ricos do mundo. Mas desde os dias felizes de Lacombe a situação mudou. 
Primeiro, a morte do fundador em 1992, em um acidente de automóvel, deixou a empresa 
acéfala. Segundo, o preço do estanho, que havia chegado a US$ 14 mil por tonelada, desceu a 
US$ 3 mil. Essa combinação levou a empresa a uma espiral de crise que terminou em 1996, 
quando a Paranapanema passou ao controle dos fundos de pensão. Eles livraram-se de três 
dezenas de negócios paralelos e montaram uma estrutura empresarial voltada para a 
mineração. Hoje o grupo é controlado pela Previ, o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, e 
abarca quatro empresas: Caraíba, mineradora de cobre; Eluma, metalúrgica, Taboca-Mamoré 
e Cibrafértil, produtora de ingredientes para adubos. No total, emprega 5 mil pessoas e seu 
faturamento deve chegar a R$ 3 bilhões este ano. Agora, porém, o leito dos igarapés esgotou-
se e é preciso quebrar uma montanha de granito para extrair cassiterita, o minério para a 
produção do estanho. É por isso que a empresa quer o dinheiro do BNDES. 
 
Desde que assumiu, em outubro do ano passado, Haenel tomou meia dúzia de iniciativas para 
botar a casa em ordem. O engenheiro de 59 anos fechou uma mina deficitária em Minas Gerais 
e com isso economizou R$ 54 milhões por ano. Também partiu para uma dura renegociação de 
preços, valendo-se da (antes negligenciada) posição de maior fornecedor do mercado interno. 
Haenel mudou a sede do grupo para Santo André, em São Paulo, e promoveu um severo 
ajuste administrativo, eliminando redundâncias. Então veio a sorte. O preço mundial do 
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estanho, que três meses atrás estava em torno de US$ 5 mil a tonelada, começou a decolar 
com o fim dos estoques mundiais. Na semana passada estava em US$ 8.600 a tonelada, e 
subindo. O resultado é que a empresa, que produz 8 mil das 11 mil toneladas de estanho 
extraídas no Brasil, voltou a ter lucros operacionais e recomeçou a pagar suas dívidas, embora 
a linha final do balanço de 2003 acuse um prejuízo de R$ 175 milhões. “Este ano vai ser outra 
história”, promete Haenel. “Com a reestruturação e a nova política de preços, a empresa vai 
voltar a dar lucros aos investidores.” 
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TAM inaugura maior centro de manutenção  
 
O crescimento da frota nacional e o aumento da demanda por serviços de manutenção e 
reparos da aviação executiva, além das restrições em Congonhas para obras de ampliação, 
levaram a TAM – Táxi Aéreo Marília a investir R$ 24 milhões no maior e mais completo 
complexo de manutenção de aeronaves executivas fora dos Estados Unidos. 
A mudança de Congonhas para Jundiaí permitirá à TAM dobrar os R$ 33 milhões de 
faturamento com manutenção nos próximos cinco anos. 
Com a transferência, a empresa esperar atender a pelo menos 10% dos 3.300 aeronaves 
monomotores fabricadas pela Cessna em operação no Brasil, que não eram atendidos por falta 
de condições em Congonhas. Já conta com 54 clientes de King Air, que também não atendia, 
confirmados. Dos 144 jatos Citation no Brasil [até o final de 2007 serão 200], atendia 80%, 
agora vai suportar a totalidade. 
Na lista de usuários e potenciais clientes a TAM contabiliza as 100 (até o final do ano) 
aeronaves Caravan, a totalidade da frota de jatos Citation do Chile, 14 aeronaves da Argentina 
(80% do mercado), além de uma longa lista de espera confirmada de monomotores. 
Por enquanto, em Jundiaí só não será feita a manutenção de helicópteros Bell, da qual a 
empresa passou a ser representante este ano. Em Congonhas, a TAM continuará com os 
serviços de compra e venda de aeronaves, táxi aéreo, hangaragem e pequenos reparos.  
Mantida a atual demanda, em dois anos a empresa estará construindo o outro hangar de 8.100 
m2 previsto no projeto, investindo mais R$ 6 milhões.  
O Centro de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves Executivas ocupa em Jundiaí área total 
de 54 mil metros quadrados. A obra inaugurada inclui hangar de 8.100 m2, área destinada a 
escritórios e oficinas de 9 mil m2 e mais 1.800 de cabine de pintura.  
Um salto que exigirá ampliação da mão-de-obra especializada, além da transferência do 
pessoal técnico para Jundiaí. Em cinco anos a TAM deverá estar gerando entre 400 e 500 
empregos na região, com os negócios mantidos no ritmo pretendido pela empresa.
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TEAD - Obra do terminal de cargas  
 
A Tead Terminais Aduaneiros do Brasil finalmente deve iniciar, dentro de dois meses, as obras 
do primeiro terminal alfandegado privado de carga aérea do País, no Aeroporto Leite Lopes, 
em Ribeirão Preto. A informação é de Rubel Thomas, diretor-superintendente da Tead e ex-
presidente da Varig.  
 
A Tead, uma empresa do Grupo CEC - Carlos Ernesto Campos, venceu licitação feita pelo 
governo estadual e assinou contrato para construção do terminal em 7 de junho de 2003. Mas 
uma liminar concedida pela Justiça à Promotoria do Meio Ambiente impediu o início das obras. 
Convencida a promotoria autorizou o inicio das obras.  
Serão investidos US$ 3,5 milhões no terminal, metade em obras e metade em equipamentos 
para carregamento e descarregamento dos aviões e operação do terminal. A estação 
aduaneira terá área total de 4 mil metros quadrados e uma câmara frigorífica de 450 metros 
quadrados.  
 
Ribeirão Preto é o coração de uma região com mais de 80 cidades e 4 milhões de habitantes. 
Mas também atenderá empresas do Centro-Oeste e do Triângulo Mineiro. É mais perto do que 
mandar ou buscar carga em São Paulo ou Campinas.  
 
Toda carga ao redor de 1 mil quilos compensa ser transportada de avião. As principais cargas 
de exportação no terminal deverão ser produtos farmacêuticos, calçados, frutas e 
equipamentos médicos-odontológicos. Na importação, espera-se peças de reposição, 
medicamentos e equipamentos de alta tecnologia.  
 
Inicialmente a Tead espera movimentar um ou dois vôos diários. O Leite Lopes está apto a 
receber aviões como o 727-200, para 25 toneladas, e o 757, para 40 toneladas.  
O aeroporto Leite Lopes movimentou, de janeiro a junho deste ano, 137,3 mil passageiros e 
485,6 toneladas de carga, o que representa crescimentos de 6,8% e 79%, respectivamente, em 
relação ao mesmo período do ano anterior. O aeroporto é administrado pelo Departamento 
Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), que opera outros 29 terminais no estado.  
 
O Daesp está licitando os estudos de impacto ambiental visando selecionar empresa para 
desenhar um novo plano diretor para o Leite Lopes. Nessa segunda etapa, deverá ser 
construído um novo terminal para passageiros.  
 
Além da Tead, o Grupo CEC controla a Construtora CEC e sua coligada Unitec, a trading 
Target Trade, o centro de distribuição Timelog e a estação aduaneira Silotec, que responde 
pela logística de 20% dos 80 mil contêineres marítimos movimentados no porto de Vitória (ES).  
O projeto que resultou no empreendimento desta notícia, foi executado pela ADTP – estudos 
de viabilidade técnica, econômica e ambiental – com recursos não reembolsáveis da US-TDA, 
agência americana de fomento a projetos de infra-estrutura. Concluídos os estudos feitos por 
consultores americanos e brasileiros, os mesmos foram entregues, sem ônus, ao governo do 
Estado de São Paulo, que o aprovou e procedeu à licitação que redundou na concessão à 
Tead.  
A ADTP procedeu também na mesma modalidade estudos com a US-TDA, para uma grande 
termelétrica a gás natural, para cogeração industrial na região de Americana/Limeira, hoje 
detida pelas associados Tractebel Energia e CPFL Energia e uma termelétrica a gás natural na 
região do Vale do Paraíba / grande São Paulo, no cruzamento de 3 gasodutos (Bolivia-Brasil, 
Campos e Santos), esta disponível para negociação com interessados. 
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Tecab amplia capacidade de estocagem de álcool (PB) 
 
A expectativa em torno do crescimento da demanda internacional pelo álcool combustível nos 
próximos anos foi a principal razão que levou o Terminal de Armazenagens de Cabedelo 
(Tecab) a realizar um investimento de R$ 20 milhões no porto paraibano.  
Com o aporte de recursos, a capacidade estática de armazenamento de combustível do 
terminal saltará dos atuais 15 milhões de litros para 45,8 milhões de litros. 
Somente este ano já foi movimentada cerca de 80 milhões de litros de combustíveis. Para 2005 
já existe a certeza da comercialização de cerca de 300 milhões de litros de álcool. Com este 
volume o investimento era mais do que necessário. 
O pátio de tancagem atual da empresa em Cabedelo possui cinco tanques com capacidade 
individual para 3 milhões de litros cada. O Tecab ocupa 12 mil metros quadrados. Um dos 
tanques é voltado para o armazenamento de derivados de petróleo, sendo destinado a atender 
cinco distribuidoras regionais de combustíveis. Com a ampliação, totalizando 12 tanques, a 
área ocupada chegará a 24 mil metros quadrados. 
(Fonte: Valor Econômico, 2/9/04) 
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Tecon – Ipojuca (Investimento) 
 
03/set/2004 
 
A Região Metropolitana do Recife irá contar com um reforço de 40% no abastecimento d'água 
com as obras hídricas que estão sendo desenvolvidas desde o início do ano pelo governo 
estadual. Só no último mês foram inauguradas as adutoras de Ipojuca e do Arataca, perfurados 
mais de 40 poços e autorizada a licitação para as obras da barragem de Pirapama.  
 
Com as duas novas adutoras, cerca de 1 milhão de pessoas foram beneficiadas com os 
sistemas que fazem parte das ações emergenciais do governo de Pernambuco para ampliar a 
oferta d'água no estado, há dois anos castigado pela falta de chuvas. Concluídas em menos de 
seis meses, as obras representaram um investimento de R$ 12 milhões, com recursos próprios, 
atendendo aos municípios do Cabo, Ponte dos Carvalhos, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, 
Abreu e Lima, Olinda e Recife. Com a conclusão das obras, houve um acréscimo de quase 900 
litros de água por segundo nas barragens de Bita/Utinga e Botafogo.  
 
Cerca de 600 mil pessoas residentes nas cidades de Paulista, Abreu e Lima, Olinda e parte do 
Recife foram beneficiadas com a adutora do Arataca, que permite a captação de 450 litros de 
água por segundo. A água é transportada do rio Jardim/Arataca através de uma rede de tubos 
de 600 milímetros, com 22,5 quilômetros de extensão, e depois lançada na Estação de 
Tratamento de Água do Sistema Botafogo, em Araçoiaba, de onde é distribuída para os 
consumidores. A instalação do sistema, executado em apenas cinco meses, custou ao governo 
de Pernambuco R$ 8,8 milhões, sendo R$ 4,3 milhões com obras civis e R$ 4,5 milhões com 
materiais.  
 
A adutora do Ipojuca está reforçando a barragem do Bita-Utinga, em Suape, com 437 
litros/segundo de água, beneficiando mais de 300 mil pessoas residentes no Cabo, Ponte dos 
Carvalhos e parte de Candeias. A obra, que custou ao governo estadual R$ 3,2 milhões, foi 
construída em ritmo acelerado levando apenas quatro meses para ser concluída. O reforço vai 
ampliar o abastecimento d'água na área sul da Região Metropolitana do Recife de 34 milhões 
de litros para 51 milhões, o que representa um acréscimo diário de 17 milhões de litros de 
água.  
 
O sistema funciona através da captação a fio d'água no rio Ipojuca, feito por quatro conjuntos 
de moto-bombas de 300 CV, sendo um de reserva, que bombeia a água para uma estação 
elevatória através de 3.352 metros de tubos de aço até a barragem do Bita. De acordo com o 
secretário de Infra-estrutura, Fernando Dueire, a adutora do Ipojuca amplia o abastecimento 
daquela área, que vem sofrendo devido a pouca oferta de água nas barragens de Bita e 
Utinga. "Além de beneficiar a população, a adutora do Ipojuca vai atender o setor industrial 
instalado na área do Cabo, principalmente o de bebidas", explica o secretário. 
 
A retomada das obras da barragem de Pirapama é outra prioridade do atual governo. Para isto, 
já foi autorizada a publicação do edital de licitação para sua construção. Localizada no 
município do Cabo, a barragem irá formar um lago de 61 milhões de metros cúbicos numa área 
de mil hectares, beneficiando a população da zona sul da Região Metropolitana do Recife e 
dos municípios do Cabo e Ponte dos Carvalhos. 
 
Orçada em R$ 18 milhões, a obra deverá estar concluída num prazo de apenas doze meses. A 
barragem do Pirapama foi iniciada em 1991 e paralisada no final de 1994 por decisão do 
Tribunal de Contas da União, que acatou denúncia de superfaturamento no processo de 
licitação.  
 
O abastecimento d'água na Região Metropolitana do Recife também está sendo reforçado com 
o funcionamento de mais 41 novos poços artesianos. Com isso, a zona norte passa a contar 
com 171 poços, o que representa um fornecimento total de 2,5 mil litros d'água por segundo. 
"Uma oferta expressiva, maior, por exemplo, do que a do sistema Botafogo", explica o 
secretário.  
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Os novos poços, com profundidade de 45 a 170 metros, apresentam um vazão que varia de 40 
mil a 100 litros de água por hora. Dos 130 poços já perfurados pela Compesa na Região 
Metropolitana, do Recife, 99% estão localizados na zona norte, que apresenta condições ideais 
para este tipo de captação d'água.  
 
O custo médio de cada poço é de R$ 80 mil. Depois de perfurados, numa bitola de 15 
polegadas, os poços são revestidos com tubos de oito a dez polegadas e passam a ser 
monitorados permanentemente pela Compesa, garantindo a qualidade da água e capacidade 
de produção. 
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Tecondi faz investimento de R$ 54 milhões em Santos 
 
 
Porto de Santos inicia nova fase de investimentos (Vitrine 28/02) 
Segundo levantamento da Codesp, 2005 será marcado pelo início de uma nova onda de 
investimentos privados no cais, entre ampliações de terminais e de píeres, construção de 
instalações e atração de novas cargas, processo que irá ampliar a capacidade de 
movimentação do complexo portuário das atuais 80 milhões para 100 milhões de toneladas 
anuais. 
‘‘O próximo ano será um tempo de colher. Poderemos ter um bom 2005 graças a um excelente 
2004. É difícil encontrar um terminal nesse porto que não esteja falando em ampliação’’, 
declarou o diretor comercial e de Desenvolvimento da Codesp, Fabrizio Pierdomenico. 
Avaliados em mais de R$ 350 milhões, os projetos de expansão podem ser encontrados nos 
mais diversos setores. No próximo mês, o complexo ganha o primeiro terminal exclusivo para a 
exportação de álcool da América Latina, o Terminal Intermodal de Santos (TIS), a ser 
inaugurado na região da Alemoa. Investimento de R$ 100 milhões, em uma parceria dos 
grupos Ultra, Cargill e Crystalsev, a unidade também irá concentrar a maioria dos embarques 
de óleos vegetais do Brasil, carga inédita na Baixada Santista. 
‘‘Estamos falando de um terminal que será inaugurado e já tem planos para expandir no 
próximo ano. Esse é um perfeito exemplo do crescimento que estaremos presenciando em 
Santos’’, comentou Pierdomenico. 
Outro empreendimento previsto para 2005 será a inauguração do Terminal de Exportação de 
Veículos (TEV), fruto de um compromisso do Governo Federal com a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores, que criticava os limites operacionais do porto para esse 
tipo de carga. Implantado pela Santos Brasil na área de expansão do Terminal de Contêineres, 
o Tecon (administrado pela mesma empresa), em Guarujá, a um custo de R$ 36,5 milhões, ele 
permitirá a Santos escoar as vendas para o mercado externo do Fox, modelo da Volkswagen 
fabricado em sua unidade de São Bernardo do Campo. 
Além do TEV, a operadora Deicmar, que até esse ano era responsável por 90% da 
movimentação de autos em Santos, irá ampliar seu pátio. Segundo a Codesp, a partir desses 
empreendimentos, no próximo ano, o total de veículos exportados pela região deve aumentar 
em 25%, das 300 mil unidades de 2004 para 375 mil unidades. 
Granel 
Também devem ser concluídas as ampliações dos terminais açucareiros. Juntas, as três 
operadoras de Santos — Copersucar, Teaçu e Cosan — têm investido R$ 102 milhões, na 
construção e reforma de suas instalações. Ainda no setor graneleiro, a soja tem seus próprios 
projetos, como a expansão do Terminal XXXIX (39 externo), o aumento de capacidade do 
shiploader (equipamento usado especialmente para embarcar grãos e farelos) do Corredor de 
Exportação e a implementação das instalações da Cereal Sul e da Itamaraty, as duas no 
Paquetá. 
Entre os terminais conteineiros, há planos de ampliação da própria Santos Brasil. A partir de 
um investimento de R$ 54 milhões, o Tecon deve receber novos equipamentos, como três 
portêineres e dez RTGs, até dezembro próximo. Um de seus concorrentes, o Terminal de 
Contêineres da Margem Direita (Tecondi), tem planos para iniciar a construção de mais um 
berço de atracação, em um projeto de R$ 90 milhões, no mesmo período. 
‘‘E nem estamos contando futuros empreendimentos que devem começar suas obras em 2005, 
como o Terminal da Embraport (do Grupo Coimex) e o TGG (Terminal de Granéis de Guarujá), 
cada um com capacidade de movimentar até 10 milhões de toneladas por ano (quando 
concluídos)’’, destacou Pierdomenico. 
Alemoa 
Paralelamente aos investimentos em terminais, há projetos para melhorar a infra-estrutura do 
cais. É o caso do píer da Alemoa, usado pelas operadoras de granéis líquidos. Segundo o 
diretor comercial, a Codesp deve firmar uma parceria com as empresas que atuam nessa 
região do porto para aumentar o número de berços de atracação, de quatro para seis. A 
iniciativa deve custar entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões, segundo estudos iniciais da 
Autoridade Portuária. 
De acordo com o dirigente da Companhia Docas, essa onda de investimentos reflete o 
reaquecimento da economia e, principalmente, a crescente importância de Santos no cenário 
nacional, que continuará em 2005. ‘‘Não creio que teremos um crescimento tão grande quanto 
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o verificado esse ano, quando saímos de 60 milhões e chegamos às 70 milhões de toneladas. 
Mas vamos manter o nosso crescimento. Em uma estimativa mais conservadora, certamente 
chegaremos às 75 milhões de toneladas’’. 
Apesar das projeções de Pierdomenico, diretores da Codesp preferem ser mais otimistas. Seu 
colega Arnaldo Barreto, que responde pela área de Infra-estrutura e Serviços, defende a marca 
de 80 milhões de toneladas no próximo ano. ‘‘E precisamos estar preparados para isso’’, 
destacou. 
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Tecumseh vai investir US$ 4,5 milhões no PR 
 
A norte-americana Tecumseh Products vai fazer do Brasil um centro mundial de pesquisa e 
desenvolvimento na área de motores e transmissões.  
A companhia programou US$ 4,5 milhões para o projeto, que promete fazer do País base de 
lançamento de novos produtos mundiais da marca. A Tecumseh opera nas áreas de 
compressores herméticos, condensadores para refrigeração, bombas, softwares industriais e 
motores elétricos.  
A TMT – Motoco, subsidiária brasileira para a área de motores e transmissões localizada em 
Campo Largo (PR), começou a produzir em escala no início deste ano e faz transmissões e 
motores de combustão interna com potências entre 3,5 e 25 hp. Os produtos são usados em 
cortadores de grama, pequenos tratores e implementos agrícolas, geradores de energia 
elétrica, motobombas, lavadoras de alta pressão, miniveículos e removedores de neve.  
A empresa programou um pacote de investimentos de US$ 78 milhões para o Brasil até final de 
2006, quando deverá atingir a capacidade plena de produção de 2 milhões de motores e 700 
mil transmissões por ano. Do total de recursos programados, US$ 58 milhões já foram 
aplicados, dentre outros, na aquisição da fábrica e na instalação das linhas de produção. A 
unidade industrial funciona nas antigas instalações da montadora Chrysler, que fechou sua 
fábrica de utilitários em 2001. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 21/7/04) 
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Telecom Itália anuncia US$ 2,5 bi para o Brasil  
 
Business Forum 
 
Telecom Itália anuncia US$ 2,5 bi para o Brasil  
25/06/2004  
O braço de telefonia móvel do grupo anunciou lançamento da plataforma EDGE, em 16 
cidades 
O presidente mundial da Telecom Itália Mobile, Marco De Benedetti, confirmou planos de 
investir US$ 2,5 bilhões no Brasil, nos próximos três anos. Somente em 2004, a TIM - braço de 
telefonia móvel do grupo - deverá receber aporte de, pelo menos, US$ 1 bilhão. Ainda durante 
reunião com investidores e analistas do mercado, nesta sexta-feira (25/06), no Rio de Janeiro, 
o executivo garantiu que os recursos não envolvem aquisições e 70% do total deve ser 
destinado a infra-estrutura e ampliação da capacidade de rede. 
Outro importante anúncio realizado pelo grupo italiano foi em relação ao lançamento comercial 
do EDGE - para transmissão de dados móveis em alta velocidade - em 16 cidades da área da 
TIM (Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Santos, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia, Cuiabá, Belém e Manaus). 
A previsão da tele é acrescentar outras 50 localidades até o final do ano.  
Além disso, o presidente da TIM Brasil, Mário Cesar de Araújo, adiantou que, em um mês, a 
operadora deve colocar no mercado um serviço de televisão pelo celular. Para tanto, a tele 
pretende assinar, nos próximos dias, acordos com a MTV e as TVs Câmara e Senado, e está 
em fase de negociações com a Globo.  
Copyright© 2005 Business Forum. 
A marca Business Forum é marca registrada da IT Mídia Ltda. 
Todos os direitos reservados. 
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Telefônica anunciou que investirá R$ 1,4 bilhão em 2004 
Sexta-feira, 20/02/2004 
Ano IV– edição 106 
 
Sexta-feira, 20/02/2004 
Ano IV– edição 106 
 
Telecomunicações 
A TELEFÔNICA lucra R$ 1,5 bi 
 
A TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO (TELESP), do grupo TELEFÔNICA, registrou uma 
receita operacional bruta de R$ 16,2 bilhões em 2003, 18,6% maior que a de 2002. O lucro 
líquido da operadora de telefonia fixa cresceu 47,6% no período e atingiu R$1,58 bilhão. A 
Telesp anunciou que investirá R$ 1,4 bilhão em 2004. 
 
GAZETA MERCANTIL 
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Telefônica investiu R$ 883,1 milhões  
 
-- 11/11/2004 -- 
No balanço, a operadora reporta um aumento de 69% no número de usuários de seu serviço 
de banda larga, com 715,6 mil assinantes em São Paulo 
Um dos destaques no balanço do terceiro trimestre de 2004 divulgado pela Telefônica SP 
(Telesp) - operadora que atua no estado de São Paulo - foi o aumento de 138 mil terminais 
fixos em serviço no período, alcançando assim 12,359 milhões de linhas em 30 de setembro. 
Trata-se da primeira vez, desde 2002, que a operadora reporta um crescimento no número de 
clientes ativos. Uma das justificativas para tal acréscimo, segundo o comunicado da tele, foi o 
lançamento das linhas econômicas, em julho passado. 
Nos primeiros nove meses do ano, a receita operacional líquida da companhia somou R$ 9,862 
milhões, um aumento de 14,6% em relação ao mesmo período de 2003. Enquanto a margem 
EBITDA foi de 45,03%, um decréscimo de 1,4 ponto percentual. Já o resultado operacional e 
líquido cresceram, respectivamente, 29,4% e 59%. 
O balanço ressalta ainda uma expansão no número de usuários do Speedy, serviço de banda 
larga para acesso à internet em alta velocidade, que passou de 423,5 mil clientes no terceiro 
trimestre de 2003 para 715,6 mil assinantes. Com isso, São Paulo passou a ser o estado de 
maior densidade de broadband na América Latina. 
A operadora revela ainda um investimento de R$ 883,1 milhões desde o início deste ano, 
voltado à atualização tecnológica e expansão de serviços. Porém, o grupo pretende somar um 
aporte de R$ 1,4 bilhão até o final de 2004. 
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Telefônica vai investir R$ 2,5 bi no próximo ano 
 
A Telefônica, informou que o grupo de origem espanhola fará investimento de R$ 2,5 bilhões 
no próximo ano. 
O orçamento para a Telesp, concessionária de telefonia fixa que atua no Estado de São Paulo, 
aumentará 20% e ficará em R$ 1,5 bilhão. Neste ano, a empresa gastou R$ 1,2 bilhão, abaixo 
do valor de R$ 1,4 bilhão previsto. 
O volume restante corresponde à parcela da Telefônica nos investimentos que serão feitos pela 
Vivo. O grupo espanhol divide o controle da empresa de telefonia móvel com a Portugal 
Telecom.  
Na telefonia fixa, o foco da Telefônica será em banda larga. A operadora deve encerrar 2004 
com cerca de 900 mil assinantes desse tipo de serviço e espera elevar o número para 1,5 
milhão, pelo menos, no próximo ano. 
Avançar no segmento de banda larga e em novas tecnologias, como a de voz sobre protocolo 
de internet (voz sobre IP) são os principais desafios para o setor de telecomunicações no 
próximo ano. 
(Fonte: Valor Econômico, 16/12/04) 
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Telemar prevê investir R$ 200 mi 
 
A Telemar pretende anunciar até 20 de setembro o resultado da concorrência para 
investimentos que podem superar R$ 200 milhões. O valor é respeitável e dezenove 
fornecedores apresentaram propostas para tentar abocanhar uma fatia. O setor estava sem 
encomendas de peso, a demanda vinha sendo concentrada na infra-estrutura de telefonia 
celular e banda larga. 
A Telemar tem pressa em definir o resultado. Precisa preparar-se para atender a etapa de 2005 
do Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU). Terá que instalar telefones em cerca de 
5,5 mil localidades, nos 16 Estados onde atua. A exigência é de que até dezembro do próximo 
ano disponibilize ao menos um terminal público nas áreas com mais de 100 moradores e 
telefones de uso individual naquelas com população acima de 300 habitantes. 
Estão no páreo empresas com perfil variado, que vão atuar sozinhas ou associadas a grandes 
fabricantes do setor de telecomunicações, como Ericsson, Siemens, Alcatel, Nortel, Lucent, 
Huawei, ZTE e Hughes. Segundo um executivo de uma dessas indústrias, a análise das 
propostas é complexa, pois a concorrência é abrangente. A infra-estrutura é para atender 
regiões remotas. Há localidades no meio da Amazônia, aldeias indígenas, no agreste 
nordestino, sem energia elétrica e de difícil acesso. 
Por isso, a Telemar solicitou que os interessados apresentem o projeto do tipo "turn-key". Inclui 
infra-estrutura que, devido às características geográficas, pode ser baseada em rede de cabos 
ou de rádio, como a do serviço celular, ou até mesmo via satélite, para alcançar pontos 
distantes. A proposta inclui toda a logística, pode prever abertura de estradas, entregas de 
equipamentos por helicóptero e instalação de sistema de energia solar. 
(Fonte: Valor Econômico, 27/8/04) 
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Telemig investe R$ 250 mil em controle de cartões  
 
-- 10/02/2004 --  
O projeto, baseado na transmissão de dados pela rede celular, prevê o controle das vendas 
realizadas por mais de cem profissionais em campo  
A necessidade de ter um melhor controle sobre os cartões pré-pagos - comercializados por 
uma equipe de campo com de mais de cem vendedores - levou a Telemig Celular a optar pela 
centralização de dados. O projeto, conta Alberto Domenici, coordenador do sistema de gestão 
da operadora, exigiu um investimento mais de R$ 250 mil, excluindo a aquisição dos PDAs 
utilizados pelos vendedores para a troca de informações remotas com o servidor da Telemig, a 
qual conta com aproximadamente 2 milhões de assinantes, sendo cerca de 1,5 milhão com 
celulares pré-pagos.  
"A intenção principal do projeto é conseguir informações segmentadas e que permitam à 
operadora direcionar melhor as ações de venda dos cartões pré-pagos", destaca Domenici, 
lembrando que, até 2001, o único controle que a empresa tinha sobre a comercialização era a 
de volume repassado para os dez distribuidores que ficavam responsáveis por levar os cartões 
aos pontos de venda. "Não conseguíamos saber em quais áreas vendíamos mais e nem em 
que época do ano", exemplifica o coordenador, completando: "o que acabou nos motivando a 
buscar uma solução no mercado."  
De acordo com o executivo, depois de analisar diversos fornecedores, a Telemig optou por 
contratar a Flag Informática, a qual sugeriu a criação de um sistema de informações 
centralizadas em plataforma .Net e permitindo o acesso remoto pelos mais de cem vendedores 
ligados aos dez distribuidores de cartões pré-pagos da operadora. "O sistema passou a 
funcionar no primeiro trimestre de 2003, ficando na fase piloto, em três distribuidores, até 
outubro", detalha Domenici, explicando que a solução só passou a operar de forma oficial, com 
toda a força de campo, em dezembro último.  
Na prática, toda a equipe de vendas trabalha com PDAs para a troca de dados com a Telemig 
Celular. Assim que iniciam o trabalho, os vendedores conectam-se ao servidor da tele, por 
meio da rede celular TDMA, e recebem os dados dos estabelecimentos que eles devem visitar 
no dia por meio da tela do handheld, onde são detalhados local, endereço, nome do contato, 
informações sobre as últimas visitas, entre outros. "Essa conexão por TDMA demora cerca de 
um minuto", detalha Paulo Roberto Coró, coordenador do projeto Avante Card da tele.  
Depois dessa primeira fase, em que os vendedores recebem coordenadas sobre as visitas 
diárias, eles passam a utilizar o handheld para anotar informações de pedidos e calcular o 
número de cartões que devem ser vendidos para cada estabelecimento, por meio de uma 
aplicação automatizada. No final do dia, todos os pedidos e informações coletadas são 
enviados, de forma remota, para o servidor da Telemig.  
"Em 2004, vamos implementar novas funcionalidades à solução", adianta Alberto Domenici, 
fazendo segredo sobre as novidades que, segundo o executivo são estratégicas. 
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Telmex - Investimento na Embratel 
15/02/05 - [Serviços & Consultoria]  
 
A Telmex investirá em 2005 US$ 2 bilhões, dos quais US$ 500 milhões (cerca de R$ 1,3 
bilhão) serão destinados à brasileira Embratel, controlada pela empresa mexicana. O 
investimento na Embratel será destinado à expansão da rede. 
Os recursos que serão destinados à Embratel completam os planos para a empresa brasileira. 
A Telmex, propriedade do milionário mexicano Carlos Slim, completou em julho de 2004 a 
compra de 19,26% da participação na Embratel, que pertencia à multinacional de origem 
americana MCI, com o que obteve o controle de 51,79% das ações com direito a voto na 
empresa brasileira. 
(Fonte: Invertia.com.br, 9/2/05) 
Nota: esta notícia substituiu o anúncio anterior de investimento de US$ 316 milhões 
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Telha Norte investirá R$ 15 milhões em sua nova loja  
 
O grupo Telha Norte irá instalar uma loja em Sorocaba (SP). A inauguração está prevista para 
o mês de setembro e as obras já estão em andamento.  
A empresa, que já possui 18 lojas, investirá cerca de R$ 15 milhões na nova unidade, a qual 
terá 5 mil metros de área para atender os segmentos de construção, reforma e decoração em 
geral.  
A escolha de Sorocaba deveu-se a uma soma de fatores positivos, incluindo o crescimento 
populacional e o desenvolvimento da cidade.  
A prefeitura de Sorocaba concederá isenção de taxa e impostos, como o ISS.  
(Fonte: Como Sorocaba, 28/7/04) 
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Tereos compra fatia na Açúcar Guarani por US$ 47 milhões 
 
O grupo italiano do setor de energia Edison informou que vendeu sua participação na empresa 
brasileira Açúcar Guarani à maior produtora de açúcar da França, a Tereos, por 46,9 milhões 
de dólares.  
A Edison declarou, em nota, que a venda de 35,8 por cento da empresa brasileira é parte da 
estratégia do grupo de vender bens não-prioritários para ajustar suas dívidas.  
Antigamente conhecida como um conglomerado que negociava desde comida até energia, com 
o nome de Montedison, a Edison começou a operação de venda de ativos logo depois de ser 
comprada por um grupo liderado pela fabricante de automóveis Fiat e pela empresa de energia 
EDF, em 2001.  
A venda de ativos significou 9 bilhões de euros para a Edison em 2002 e 2003, cortando o 
déficit em aproximadamente no mesmo valor por igual período, mas a operação teve seu ritmo 
diminuído em 2004, uma vez que quase todos osinvestimentos não prioritários tinham sido 
repassados.  
(Fonte: Reuters, 26/11/04)  
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Terminais Portuário da Ponta do Félix - R$ 70 milhões  
 
A Terminais Portuários da Ponta do Félix S.A. planeja investir R$ 70 milhões para ampliar suas 
operações no porto de Antonina (PR). Em funcionamento desde 2000, o terminal é hoje um dos 
principais exportadores de congelados do país.  
Na primeira fase do programa, a Ponta do Félix pretende ampliar em 35% a capacidade atual 
de armazenagem de carga geral - hoje de 20 mil toneladas - e em 38% a de cargas 
frigorificadas, que está em 13 mil toneladas.  
Nessa etapa, cujos investimentos somam R$ 10 milhões, também está previsto o projeto de 
construção de um ramal ferroviário de dois quilômetros até o terminal portuário, em parceria 
com clientes e a América Latina Logística (ALL). O objetivo é ampliar a participação da ferrovia 
na movimentação de cargas - dos atuais 25% para 40% dentro de um ano.  
Os outros R$ 60 milhões devem ser aplicados até o final de 2006 e incluem a construção de 
um terceiro berço de atracação e ampliação do pátio de contêineres. O local, que hoje tem 
capacidade para abrigar 2,3 mil contêineres, deve ser ampliado para atender até 10 mil 
contêineres. A concretização dessa etapa do projeto, no entanto, ainda depende da execução 
dos serviços de dragagem do porto.  
A falta de profundidade é hoje um dos principais problemas de Antonina. O calado, que há três 
anos era de 10 metros, hoje está em 8,1 metros e começa a prejudicar as operações.  
A execução da dragagem é uma atribuição do governo do Paraná, por meio da Administração 
dos Portos de Antonina e Paranaguá (Appa).  
A dragagem no complexo portuário do Paraná foi iniciada há dois meses, mas apenas em 
Paranaguá. Segundo a APPA, não há previsão para o início do serviço em Antonina.  
A situação vem atrasando o projeto da Ponta do Félix de operar com contêineres, que poderia 
movimentar 80 mil toneladas a mais por mês de carnes congeladas se Antonina tivesse calado 
para receber navios de contêineres.Com uma carteira de clientes que inclui Sadia, Perdigão e 
Doux Frangosul, dentre outros, o terminal ampliou em 36,97% - para 167 mil toneladas - a 
movimentação de carnes frigorificadas nos primeiros sete meses do ano na comparação com 
igual período do ano passado. O segmento de congelados respondeu 41,20% da 
movimentação total do terminal de janeiro a julho desse ano, de 405 mil toneladas. Os 
principais destinos são Rússia (49%), Oriente Médio (44%) e Leste Europeu (7%).  
Controlado por um pool de fundos de pensão composto por Previ, Fundação Copel, Funbep, 
Portus, Fundação Sanepar e Regius, o terminal pretende fechar o ano com a movimentação de 
850 mil toneladas, crescimento de 15% sobre 2003.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 8/9/04) 
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Tesla anuncia fábrica em Araraquara (SP) 
 
A Tesla Indústria e Comércio de Motores Ltda vai investir cerca de US$ 1 milhão nos próximos 
três anos para a construção de sua fábrica em Araraquara, no 2º Distrito Industrial.  
A empresa, de origem italiana, é a segunda maior fabricante de motores submersos no mundo, 
utilizados em poços artesianos.  
 
A unidade de Araraquara é a primeira no Brasil, e será a base de exportação da empresa para 
toda América. O investimento deve gerar cerca de 70 empregos diretos, e pelo menos o dobro 
desse número em empregos indiretos. A Tesla tem mais duas unidades no mundo: uma na 
Turquia e outra na Índia, além de um centro de distribuição nos Estados Unidos. Atualmente, 
ela monta os motores em Araraquara com 80% de insumos importados. A previsão é que, em 
três anos, ela esteja com produção plena.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 21/7/04) 
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Tetrapak investe R$ 10,5 milhões  
Brasil desenvolve nova tecnologia de reciclagem para embalagens cartonadas tipo longa vida - 
01.12.2003 
Tecnologia de Plasma separa o alumínio e o plástico que compõem a embalagem 
A Tetra Pak do Brasil, a Klabin, Alcoa e a TSL Ambiental anunciam uma nova tecnologia para 
reciclagem de embalagens tipo longa vida. Pioneira no mundo, a tecnologia de Plasma separa 
o alumínio e o plástico que compõem a embalagem cartonada. O processo revoluciona o 
modelo atual de reciclagem das embalagens tipo longa vida, que separa o papel e mantém o 
plástico e o alumínio unidos, para depois transformá-los em utensílios como escovas, 
vassouras, placas e telhas. O processo de Plasma chega como mais uma opção de 
reciclagem, separando os três componentes da embalagem que voltam para a cadeia produtiva 
como matéria-prima. 
Como funciona 
A aplicação da tecnologia de Plasma na reciclagem de embalagens cartonadas foi 
desenvolvida pelas empresas Tetra Pak, Klabin e TSL Ambiental, empresa referência na área 
de tratamento de resíduos, contando mais recentemente com a participação da Alcoa. Inédito 
no mundo, o sistema usa energia elétrica para aquecer a 15 mil graus Celsius a mistura de 
plástico e alumínio. Com o processo, o plástico é transformado em parafina e o alumínio, 
totalmente recuperado em forma de lingotes de alta pureza. 
O sistema deverá ser exportado para outros países onde a Tetra Pak atua. A tecnologia de 
Plasma, para reciclagem das embalagens longa vida, foi totalmente desenvolvida no Brasil e já 
começa a despertar interesse fora do País. Missões de países como Suécia, Espanha e China, 
interessados em implantar o processo de reciclagem, visitaram a planta piloto da TSL em 
Osasco (SP). 
Centro de reciclagem 
O projeto consumiu vários anos de pesquisas e desenvolvimento, e demandará um 
investimento total de R$ 10,5 milhões para construir a primeira fábrica. A planta de reciclagem 
será feita na unidade Klabin, em Piracicaba (SP), onde já foram investidos US$ 2,5 milhões na 
linha que recicla a camada de papel das embalagens cartonadas. A unidade de Plasma terá 
capacidade para processar 8 mil toneladas por ano de plástico e alumínio, equivalentes à 
reciclagem de 32 mil toneladas de embalagens longa vida por ano. 
Parceria na implantação 
Outra inovação desta iniciativa é a parceria para sua implantação, que se dará entre as quatro 
empresas envolvidas no projeto: Tetra Pak, Alcoa, Klabin e TSL Ambiental. A Alcoa, 
fornecedora da folha fina de alumínio que faz parte da embalagem, usará o alumínio reciclado 
para a fabricação de novas folhas, fechando assim o ciclo deste processo. O mesmo ocorre 
com a Klabin, que já faz a reciclagem do papel. A parafina será vendida para a indústria 
petroquímica nacional. A planta começa a operar em agosto de 2004. 
Sobre a Tetra Pak  
Presente em mais de 165 países, a Tetra Pak é uma organização global que produz sistemas 
integrados para processamento, envase, distribuição e embalagens cartonadas e plásticas 
para alimentos como leite e derivados, sucos, chás, derivados de tomate, cremes, molhos e 
outros. Mais de 56 bilhões de litros de produtos foram envasados em embalagens da Tetra Pak 
no mundo e cerca de 98 bilhões de embalagens foram entregues em 2002. A empresa possui 
63 fábricas de embalagens e 14 fábricas de máquinas para envase. 20.900 pessoas trabalham 
para a Tetra Pak no mundo. Mais informações: www.tetrapak.com.br.
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Thyssen -  Usina com a Vale será em Itaguaí 
 
O investimento que o grupo alemão ThyssenKrupp Steel vem negociando com a Cia. Vale do 
Rio Doce para construir uma grande siderúrgica de aços planos semi-acabados será em 
Itaguaí (região litorânea e portuária do Estado do Rio de Janeiro). Avaliada em US$ 1,5 bilhão, 
a usina será montada no formato de joint venture. 
O grupo é o nono maior fabricante de aço do mundo com cerca de 17 milhões de 
toneladas/ano. As duas empresas deverão fazer um comunicado conjunto nos próximos dias, 
após a ThysseKrupp publicar o balanço do ano fiscal 2003/2004. 
A fábrica de Itaguaí terá capacidade de 4,4 milhões de toneladas por ano, o que a transforma 
numa das maiores do país. Uma das razões para investir no Brasil é o custo barato de 
produção. Uma tonelada fabricada no país é US$ 25 mais barato do que na Alemanha e em 
outros lugares. 
Thyssen e Vale terão cada uma, 50% do investimento. A usina deverá iniciar produção em 
2007 ou 2008. Todo o material, semi-acabado (placas) será destinado prioritariamente à 
exportação para o Nafta - mercado comum que reúne Estados Unidos, Canadá e México - e 
também para a Europa. 
A configuração da usina prevê dois altos-fornos e unidade de produção formada por dois 
convertedores (aciaria) e duas unidades de lingotamento contínuo para fabricação de placas. 
A escolha de Itaguaí é estratégica: o local ficará próximo ao porto de Sepetiba (recebimento de 
carvão e despacho das placas aos clientes). A região é servida pela ferrovia MRS, que se 
encarregaria de trazer minério de ferro de minas da Vale em Minas Gerais. Especificamente da 
antiga Ferteco, mineradora que pertenceu à Thyssen e que foi vendida à Vale em 2001. 
O projeto da Thyssen ficará quase frente à frente a uma provável usina da CSN em Itaguaí, 
cujo projeto do mesmo porte já foi enquadrado no BNDES. Em 2003, a CSN abriu uma disputa 
na Justiça com Thysse sobre o controle da laminadora GalvaSud, onde os alemães tinham 
49%. A CSN acabou vencendo. 
A divisão de aço do grupo ThissenKrupp faturou 12 bilhões de euros em 2003 e emprega 50 
mil pessoas. A companhia prevê mais concentração no setor. A estratégia é buscar fusões ou 
joint ventures, como em Sepetiba, mas sem o controle total. 
(Fonte: Valor Econômico, 30/11/04) 
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ThyssenKrupp e Vale vão construir fábrica no Brasil  
 
O grupo industrial alemão ThyssenKrupp (o quinto maior grupo siderúrgico do planeta) e a 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) (maior exportador mundial de minério de ferro) vão 
construir uma nova fábrica de aço no Brasil, que custará cerca € 2 bilhões (o equivalente a US$ 
2,4 bilhões.  
A afirmação consta do jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. De acordo com a notícia, 
a participação majoritária da fábrica pertencerá à Thyssen.  
 
A fábrica vai produzir 5 milhões de laminados de aço por ano e a maioria da produção será 
destinada à venda para o Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) e para uso de 
pequenas siderúrgicas da Thyssen. A ThyssenKrupp, já havia dito que a empresa estava 
considerando construir uma nova fábrica por até US$ 1,5 bilhão na Austrália, Brasil ou Rússia, 
com o objetivo de lucrar com a crescente aumento da demanda por produtos de aço.  
 
Procurada pela Reuters no Brasil, a Vale informou não ter novidades sobre as conversas com a 
Thyssen sobre uma nova fábrica no país. A mineradora brasileira já anunciou que participará 
como acionista minoritária de um pólo siderúrgico no Estado do Maranhão, no valor total de 
US$ 11,4 bilhões, que consiste na construção de três fábricas, cada uma com capacidade para 
4 milhões de toneladas de placas de aço. Já confirmaram participação no projeto a chinesa 
Baoesteel e a sul-coreana Pohang Steel (Posco). A européia Arcelor, maior siderúrgica do 
mundo, pode também integrar o projeto, mas sua participação minoritária ainda não foi 
definida. O BNDES também tem interesse em participar do pólo.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 14/10/04)  
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Tishman Speyer concentra-se na área residencial 
 
A incorporadora americana Tishman Speyer decidiu acelerar seus investimentos na área 
residencial no Brasil. Em maio, quando estreou nesse mercado, a Tishman tinha intenção de 
aplicar US$ 120 milhões em quatro projetos. Por quatro anos, eles deveriam gerar uma receita 
de vendas de R$ 100 milhões a cada ano. A partir de então, seu faturamento deveria dobrar 
com novos aportes. 
O bom desempenho do primeiro projeto, lançado em São Paulo, levou a incorporadora a 
intensificar seus investimentos para alcançar já no próximo ano a receita projetada para 2008. 
Para o Reserva Granja Julieta foram lançados 130 apartamentos em um terreno na zona sul de 
São Paulo, sendo que cerca de 100 já foram vendidos. Em breve será colocada à venda a 
segunda etapa do empreendimento, gerando um total de R$ 180 milhões em vendas. 
O restante dos recursos trazidos da matriz, nos Estados Unidos, já foi empenhado em outros 
dois projetos. Um deles será na marginal Pinheiros, próximo à região da Berrini, na Zona Sul de 
São Paulo. 
O terreno de 15 mil m2 pertencia à alemã Basf*, que está vendendo ativos imobiliários e 
promoveu uma concorrência com outras três incorporadoras por meio da consultoria imobiliária 
Binswanger. No local, será construído um empreendimento misto, com apartamentos e 
escritórios, avaliado em R$ 270 milhões. A empresa também comprou um lote na rua Curitiba, 
próximo ao parque do Ibirapuera, para construir 24 apartamentos, que devem gerar uma 
receita de R$ 70 milhões. 
Já está tratada com a matriz a vinda de mais R$ 400 milhões para a compra de outros terrenos 
nos próximos meses. 
Neste ano, outros incorporadores estrangeiros, como Hines e Redevco, anunciaram 
investimentos no segmento residencial no Brasil. Diante da superoferta de escritórios, essas 
empresas optaram pelo segmento de habitação. 
A própria Tishman ainda não definiu uma data para retomar as obras do Rochaverá, um 
complexo de escritórios avaliado em R$ 500 milhões, por julgar que o mercado não se 
recuperou a ponto de demandar novos empreendimentos. Por isso, os escritórios que serão 
construídos no antigo terreno da Basf serão menores.  
(Fonte: Valor Econômico, 8/12/04) 
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TNT investe em duas novas unidades em SP 
 
A TNT Logistics vai inaugurar em janeiro dois centros de excelência, inovação e logística em 
Diadema, no ABC Paulista, e em Jundiaí, no interior de São Paulo.  
A instalação das duas unidades, que absorveu investimentos de R$ 1 milhão, vai envolver uma 
equipe de 50 engenheiros. A estratégia é centralizar as operações e organizar os serviços, 
determinando um grupo de profissionais para atender os fornecedores até a fábrica do cliente e 
o outro para cuidar da distribuição dos produtos. 
Ao longo de 2004, além de investir em novos sistemas de tecnologia e informática para agilizar 
as operações logísticas, a TNT também destinou no primeiro quadrimestre deste ano R$ 12 
milhões para a instalação de um novo armazém, de 15 mil metros quadrados e alto padrão de 
segurança em Jundiaí. 80% deste local é dedicado a armazenagem de produtos de alto valor 
agregado. 
Com o bom desempenho no setor de logística, a empresa aumentou em 600 o número de 
empregados, de 3.900 pessoas em 2003, para 4.500 neste ano, e passou a trabalhar em três 
turnos. Para 2005 há planos de mais contratações - para a área comercial, de projetos e de 
qualidade -, se for mantido o ritmo de crescimento do País.  
Com 25 clientes em todo o Brasil, a TNT opera com uma frota de 1.300 veículos - 70% carretas 
e 30% caminhões trucks - e 90% de todo o serviço de logística é feito pelo sistema rodoviário. 
O marítimo e o aéreo representam 5% cada. Já o setor ferroviário é utilizado somente em 
Vitória.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 22/12/04) 
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TOLEDO - Agronegócio alavanca vendas 
 
A expansão da agropecuária brasileira está puxando o crescimento dos setores fabricantes de 
equipamentos para esta área. A TOLEDO DO BRASIL, empresa especializada na produção de 
balanças, sistemas e soluções de pesagens, investiu na abertura de duas filiais, uma em 
Maringá (PR) e a outra em Cuiabá (MT), para atender a demanda da agropecuária. As filiais 
foram abertas nos últimos dois meses e receberam investimento de R$ 1 milhão, conforme o 
Gerente Geral da TOLEDO, Dimas de Assis. As novas unidades, além de escritórios de 
vendas, vão dar suporte técnico para os clientes. Assis espera que a iniciativa aumente em 
cerca de 20% o número de clientes da Toledo nessa região. De acordo com o executivo, nos 
últimos cinco anos, a empresa tem verificado aumento entre 15% e 20% nas suas vendas para 
a agropecuária. A TOLEDO tem aproximadamente três mil clientes nesse setor e, em 2004, 
estima incremento de 15% nas vendas para o agricultura e pecuária. A TOLEDO deverá faturar 
este ano R$ 130 milhões, montante 13% superior ao do ano passado. 
 
GAZETA MERCANTIL – 18/06/2004 
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Topjet vai triplicar a produção em SC 
 
A Topjet Indústria e Comércio, fabricante de produtos de plástico, vai inaugurar em abril de 
2005 sua nova unidade fabril em Joinville (SC), nas proximidades da rodovia BR-101. As novas 
instalações possibilitarão à empresa triplicar a capacidade de produção de tubos e conexões, 
principalmente dos itens a base do chamado copolímero ramdon tipo 3 (PPCR). O insumo, 
importado da Alemanha, é utilizado na fabricação de tubos e conexões para condução de 
líquidos com alta temperatura.  
Os equipamentos da fábrica atual, localizada no centro da cidade, serão transferidos para a 
nova unidade. Os investimentos deverão chegar a R$ 5 milhões, sendo que R$ 2 milhões serão 
empregados na aquisição do novo maquinário. Parte do projeto será financiada pelo Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) por cinco anos. O restante (valor não 
revelado) deverá vir de recursos próprios.  
Atualmente, a empresa processa cerca de 15 toneladas por mês de PPCR, adquirido na 
Alemanha ou na Argentina.  
Os tubos de PPCR foram desenvolvidos na Alemanha e começaram a ser utilizados em larga 
escala a partir dos anos 1980 na Europa como substitutos de tubos de cobre para a condução 
de água quente em construções residenciais e comerciais. O produto é atóxico e pode custar 
até 60% menos do que os tubos de cobre. No Brasil a matéria-prima é ainda pouco difundida. 
Além da Topjet, apenas a Amanco (com a marca Tigre) detêm essa tecnologia no Brasil. Há 
também menor custo de energia, pois a termofusão (transformação das peças em uma única) 
em PPCR se dá em apenas sete segundos, ante os sete minutos utilizados na termofusão do 
cobre. Os tubos produzidos com esse material podem ser utilizado para condução de água 
quente, fria e calefação.  
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TORTUGA anuncia expansão no exterior 
 
Dando continuidade ao seu programa de expansão para o mercado externo, a TORTUGA 
COMPANHIA ZOOTÉCNICA AGRÁRIA, uma das principais empresas de nutrição animal do 
mundo, está investindo pouco mais de US$ 1 milhão na unidade de Mairinque (SP) para dobrar 
sua atual produção de minerais orgânicos, estimada atualmente em 40 mil toneladas mensais. 
A fábrica da empresa já recebeu um total de R$ 50 milhões em investimentos. As projeções 
indicam que em oito anos a receita com exportação crescerá 650%, saindo dos atuais US$ 8 
milhões para US$ 60 milhões. "Nosso faturamento também terá forte crescimento, saindo dos 
atuais US$ 150 milhões para US$ 300 milhões em 2012", diz Ivo Marega, Diretor Nacional de 
vendas da TORTUGA. 
 
GAZETA MERCANTIL – 29/10/2004 
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Tramontina triplica produção de panela no RS 
 
A Tramontina vai triplicar sua produção de panelas antiaderentes em alumínio. A empresa está 
investindo US$ 15 milhões para atingir uma capacidade de produção de 180 mil unidades por 
dia na fábrica de Carlos Barbosa, cidade da serra gaúcha onde se localiza a sede da 
companhia.  
A maior cutelaria do mundo afirmou que a ampliação será feita em duas fases. No início de 
2005, a produção vai saltar de 60 mil panelas por dia para 120 mil, chegando a 180 mil 
unidades diárias em 2006.  
A empresa estima que 60% da produção total da linha, integrante do complexo de cutelaria da 
empresa, será destinada à exportação. O principal alvo é o mercado norte-americano, onde a 
Tramontina tem cerca de 3% do mercado de panelas em inox - produtos fabricados na unidade 
de Farroupilha, também na região da serra gaúcha. As perspectivas de crescimento dos 
negócios com os EUA também estão levando a Tramontina a duplicar o Centro de Distribuição 
em Sugarland, no estado do Texas, que passará de 40 mil para 75 mil metros quadrados.  
No Brasil, a Tramontina está investindo mais R$ 15 milhões na duplicação do centro de 
distribuição localizado em Barueri (SP), que passará de 22 mil para 50 mil metros quadrados. 
Os outros centros no País ficam em Porto Alegre, Goiânia, Salvador, Recife e Belém.  
A Tramontina opera 10 fábricas nos País, sendo apenas duas fora do Rio Grande do Sul - uma 
de móveis em madeira, em Belém, e outra de móveis em plástico, em Recife. Hoje, a 
Tramontina comercializa mais de 16 mil itens em aço inox (panelas, talheres, ferramentas, 
baixelas pias e cubas), colocando no mercado mais de 40 milhões de peças por mês. Os 
segmentos de cutelaria e de panelas são os que rendem a maior parte do faturamento da 
empresa, cada um respondendo por uma fatia de cerca de 30% da composição das receitas. A 
companhia teve no ano passado uma receita bruta de R$ 1,42 bilhão e, em 2004, as projeções 
indicam R$ 1,8 bilhão.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 30/9/04) 
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Transpetro – construção de 52 navios  
Data: 03/11/2004 - Fonte: Gazeta Mercantil São Paulo - Estatal pagará US$ 3,8 milhões para 
proteger 52 navios. A SulAmérica Seguros, associada ao grupo holandês ING, venceu a 
licitação da Transpetro, subsidiária da Petrobras, para contratação de seguro para proteger a 
frota da empresa. Para segurar 52 navios, a Transpetro vai desembolsar US$ 3,8 milhões, para 
ter cobertura de US$ 948,3 milhões contra danos causados aos navios e também quebra de 
máquinas e motores. O contrato conta com franquia de US$ 250 mil. O prêmio pago pela 
estatal no ano passado foi de US$ 1,9 milhão para segurar 22 navios. "Os mais antigos não 
tinham seguro", informou Ivan Passos, vice-presidente da área de grandes riscos da 
SulAmérica.  
Em razão do Brasil ainda ter monopólio na operação de resseguros, todas as seguradoras 
participantes receberam quatro cotações de preço do IRB Brasil Re, órgão que controla as 
operações de resseguros no País. A diferença entre os preços cotados numa concorrência 
depende do risco que a seguradora assume e dos custos administrativos. Houve grande 
empenho por parte do IRB em oferecer um preço competitivo, e muita expectativa com a 
licitação, pois a Transpetro poderia contratar o seguro no exterior, caso o preço apresentado no 
Brasil não estivesse competitivo. A Itaú Seguros, num pool com a Bradesco Seguros, também 
participou da concorrência cotando um preço aproximado de US$ 400 mil superior ao 
apresentado pela SulAmérica.  
Quanto mais novos os navios, mais caro o seguro em razão do valor do bem. As embarcações 
fabricadas de 2000 para cá contam com importância segurada de US$ 450 milhões e prêmio 
de US$ 1,390 milhão. Esses navios contam com bandeira estrangeira. "Em razão disso, a 
Transpetro poderia contratar o seguro no exterior, mas preferiu fazê-lo no Brasil, pois além do 
preço ser competitivo, foi uma maneira de prestigiar o segurador nacional, e em especial a 
SulAmérica, que tem se mostrado muito eficiente e um bom parceiro comercial", disse Passos.  
Os navios de bandeira nacional, 20 embarcações, fabricados na década de 90, contam com 
importância segurada de US$ 347 milhões. E a terceira leva, de 26 navios de bandeira 
nacional, um pouco mais antigos, que estavam fora do mercado segurador, voltaram a ser 
segurados, com cobertura de US$ 151 milhões.  
O seguro dos navios da Transpetro está com a SulAmérica há oito anos, exceto por um ano, de 
2002/2003, período em que a estatal conseguiu autorização para contratar o seguro no exterior 
em função dos preços no Brasil estarem muito acima dos cotados por seguradoras no exterior. 
A SulAmérica é a segunda maior seguradora do País, com prêmios de R$ 4 bilhões de janeiro 
a agosto deste ano. Na carteira de cascos, a seguradora registrou prêmios de R$ 37 milhões, 
10% de market share do segmento até agosto.  
 
Performance bond  
Dos 115 navios usados pela Petrobras, 60 são alugados e 22 serão aposentados nos próximos 
seis anos. Para substituir os alugados e repor a frota, a Transpetro vai encomendar navios 
novos, o que gerará mais receita para o mercado de seguros. A estatal deverá lançar o edital 
de pré-qualificação para encomendar 22 navios petroleiros no país na primeira quinzena de 
novembro, onde os fabricantes terão de apresentar garantias financeiras para participar da 
licitação. Executivos de seguradoras e do IRB, juntamente com o BNDES, que financiará os 
armadores, estão tentando criar um clausulado específico de seguro garantia, na modalidade 
performance bond, para a indústria naval. Nesse caso, a cobertura do seguro é para livrar o 
agente financiador do risco de o navio não ser construído nos prazos e nos custos previstos. 
Geralmente, as seguradoras oferecem cobertura para até 30% do valor do financiamento. 
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Tropical inaugura segundo empreendimento em Manaus 
 
 
A rede de hotéis Tropical, da Varig, vai inaugurar nesta semana seu segundo empreendimento 
em Manaus, às margens do Rio Negro. Trata-se do Tropical Business, um prédio com 370 
apartamentos para hospedar executivos. O novo flat, construído no terreno onde a companhia 
tem um resort, consumiu investimentos de R$ 30 milhões. A Tropical, no entanto, não entrou 
com dinheiro. Ela vai apenas administrar o dia-a-dia da operação.  
Esse prédio é simbólico, pois traduz bem o padrão que será  
adotado daqui para frente: instalações modernas, fim dos  
móveis escuros, estrutura administrativa enxuta.  
A rede da Varig está passando a tesoura e um verniz nos seus 
ativos. A mudança começou com o corte 30% dos seus custos e termina com a reforma de 
toda a cadeia. O primeiro passo é a modernização do Tropical de Manaus, uma obra de R$ 6 
milhões. O grupo também desistiu de administrar seus hotéis em São Paulo  
e Alagoas e avalia fazer o mesmo com suas duas unidades em  
Porto Seguro. “A companhia precisa ser mais eficiente”, afirma Agostinho Leite Neto, 
presidente da Tropical, convidado em no- 
vembro de 2003 para tocar a reestruturação. “A empresa precisa  
ficar mais atrativa para, se for o caso, ser vendida no futuro”.  
Grupos hoteleiros como o português Pestana e o espanhol  
IberoStar se interessaram pelo negócio, mas acabaram desistindo. 
Do jeito que está, a rede não abre o apetite de ninguém.  
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TSA - ES terá investimento de US$ 50 milhões  
 
O Espírito Santo sediará uma fábrica de tubos de aço soldados e revestidos, que demandará 
investimentos da ordem de US$ 50 milhões (R$ 150 milhões) e gerará 150 empregos diretos e 
300 empregos indiretos. A nova unidade, denominada Tubos Soldados Atlântico (TSA) será 
resultado de uma sociedade entre a Vallourec & Mannesmann Tubes (V&M) e a Europipe. 
 
Diretores dos dois grupos, anunciaram a decisão de implantar o projeto em um município da 
Grande Vitória. As obras serão iniciadas ainda neste ano – entre os meses de outubro e 
novembro – e a fábrica entrará em operação no segundo trimestre do próximo ano. 
 
A unidade terá capacidade para a produção anual de 90 mil toneladas de tubos, com 
faturamento previsto de cerca de US$ 90 milhões. A maior parte da produção, 85%, será 
destinada ao mercado interno. Apenas 15% da produção será para a exportação. 
 
A Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) fornecerá o aço que será utilizado para a 
produção dos tubos de grande diâmetro, para o mercado de saneamento e de transporte de 
fluidos (gás, óleo o minério), informou a V&M do Brasil, que tem sede em Belo Horizonte. 
 
Para a instalação da nova fábrica, o grupo necessita de uma área de 200 mil metros 
quadrados. Estão sendo avaliadas quatro áreas nos municípios de Cariacica, Vila Velha e 
Serra. 
 
A indústria da cadeia de petróleo e gás é um mercado para a produção da nova indústria, em 
que o ES vai se beneficiar se tiver empresas ligadas à cadeia de produção. 
 
O projeto é resultado de uma associação entre a maior produtora mundial de tubos soldados 
de grande diâmetro, a Europipe, com a maior produtora brasileira de tubos sem costura. 
 
A escolha do Espírito Santo para sediar o empreendimento foi pela localização geográfica, pela 
facilidade de logística, com acesso rodoviário e ferroviário e também pela proximidade com a 
fornecedora de matéria-prima, que é a CST. 
(Fonte: Portos e Navios, 13/8/04) 
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Unipar – Investimento em PQU 
18/01/05 - [Indústria & Tecnologia]  
Transformadores planejam investir US$ 400 milhões a reboque da PQU 
A indústria de transformação de plásticos deve investir pelo menos US$ 400 milhões em novos 
projetos na esteira da expansão da Petroquímica União (PQU), a central de matérias-primas da 
região do ABC paulista. 
O investimento faz parte de um valor total estimado de US$ 1 bilhão a ser aplicado pela cadeia 
petroquímica nos próximos três anos por conta da ampliação da companhia. 
Os projetos dos transformadores de plásticos devem ser decididos até o fim deste ano e início 
de 2006. A terceira geração consegue estruturar seus projetos mais rapidamente do que os da 
primeira (central de matérias-primas) e da segunda geração (os produtores de resinas 
termoplásticas). 
A Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) avalia que expansão da PQU 
tranquilizará os empresários em relação à disponibilidade da oferta de matéria-prima. 
O contrato para o fornecimento do gás de refinaria - que permitirá a expansão da PQU - será 
assinado com a Petrobras. A previsão é que a nova capacidade da central de matérias-primas 
entre em operação em julho de 2007. 
Mais do que um projeto de ampliação, a assinatura do contrato é a data zero para um novo 
ciclo de crescimento da petroquímica de São Paulo. O último grande projeto de expansão da 
central de matérias-primas foi feito em 1996. 
Os projetos de primeira e segunda geração devem somar US$ 600 milhões. A PQU receberá 
investimentos de US$ 175 milhões, dos quais cerca de US$ 40 milhões serão aplicados pela 
Petrobras. A meta é aumentar em 200 mil toneladas a produção de eteno, que serve de 
matéria-prima para a produção das resinas. 
A Unipar deve investir outros US$ 140 milhões na Polietilenos União, sua subsidiária que 
produzirá até 200 mil toneladas de polietileno, usado pela indústria transformadora. Planeja-se 
a possibilidade de aumento de carga, o que permitirá um excedente de eteno para o 
suprimento de outras empresas. 
Além dos projetos da Unipar, outros investimentos devem ser atraídos. A Rhodia, fabricante de 
especialidades químicas, já sinalizou a intenção de ampliar sua produção de fenol e acetona 
em Paulínia (SP) recebendo um fornecimento extra de cumeno, produzido pela Unipar. A idéia 
é aumentar a produção anual de 165 mil toneladas para 200 mil toneladas. O projeto ainda não 
foi aprovado. 
A Oxiteno, empresa ligada ao grupo Ultra, e a Companhia Brasileira de Estireno (CBE) já 
teriam demonstrado o interesse em expandir sua produção. A Polibrasil, fabricante de 
polipropileno, também poderia utilizar parte do eteno em seu processo de produção para 
desenvolver novas aplicações. 
Em paralelo a expansão da PQU, a Petrobras, que faz momento uma parada para manutenção 
da refinaria de Capuava, que exigirá R$ 60 milhões, já tem planos futuros. Até 2010, a estatal 
pretende gastar US$ 200 milhões no processo de melhoria da qualidade dos combustíveis. 
(Fonte: Valor Econômico, 13/1/05) 
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Unitech inaugura fábrica na BA 
 
A Unitech Tecnologia de Informação, empresa nacional atuando desde 1995 no 
desenvolvimento de soluções de TI, inaugura fábrica de software em Salvador. A estrutura 
exigiu investimentos de R$ 1 milhão, foi construída para atender ao crescimento da demanda 
no País, e manter padrão de qualidade ao compatível ao das similares em todo o mundo. A 
expectativa da companhia é que a unidade mantenha crescimento anual em torno de 30%.  
A unidade está destinada a promover soluções de alta performance e excelente custo benefício 
para clientes de organizações públicas e privadas em todo o País. A corporação reúne em 
carteira clientes como a Braskem, Nestlé, Telemar, Brasil Telecom, Vivo, Construcap, OAS, 
Vega Engenharia, Petrobras, e Secretarias de Fazenda da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, 
entre outros. As novas instalações estão localizadas no prédio da Capemi, na área do 
Iguatemi, funcionando com equipe integrada por 160 funcionários, com qualificação de nível 
superior e salário médio de R$ 1,7 mil. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 21/10/04) 
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USC – Usina Siderúrgica do Ceará 
 
15/02/2005 - 19h55  
 
da Folha Online 
 
A Companhia Vale do Rio Doce assinou um acordo com os grupos Dongkuk, da Coréia do Sul, 
e Danieli, da Itália, para a construção de uma usina siderúrgica no Ceará, um investimento de 
US$ 720 milhões.  
 
O anúncio foi feito pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do governo cearense, Régis 
Dias. As obras devem começar até junho e vão consumir um prazo de 30 meses. A unidade vai 
se chamar USC (Usina Siderúrgica do Ceará). 
 
Nos próximos meses, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) 
deve fechar um financiamento de US$ 110 milhões para o projeto. 
 
O acordo prevê que a Vale forneça matéria-prima (2.000 toneladas por mês de minério de 
ferro), que a Dongkuk adquira o aço produzido pela usina e a Danieli forneça as máquinas e a 
tecnologia para a produção, segundo noticiou o jornal "O Povo", do Ceará, no último dia 10. 
 
O suprimento de gás natural foi assegurado pela Petrobras com a assinatura de um contrato no 
ano passado. 
 
O empreendimento será no distrito industrial do porto de Pecém. A construção de uma usina 
siderúrgica no Ceará é um antigo sonho do governo federal. Há cinco anos, o grupo siderúrgico 
Thyssen chegou a estudar um projeto nesse sentido, mas os planos foram engavetados. 
 
A construção da usina no Ceará é apenas um dos projetos na área de siderurgia tocados pela 
quinta maior mineradora do mundo e a maior na produção de minério de ferro. No final do ano 
passado, a Vale informou que está atraindo investimentos para o país com a ThyssenKrupp no 
projeto de uma siderúrgica no Rio de Janeiro, com a Posco e Baosteel no projeto de uma 
siderúrgica no Maranhão, e com a Chalco no projeto de uma refinaria de alumina no Pará. 
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Usifast investirá R$ 3 mi em porto seco de MG 
 
A Usifast, empresa de logística do sistema Usiminas, vai investir R$ 3 milhões na 
modernização e ampliação do porto seco Granbel, na região metropolitana de Belo Horizonte. 
A empresa terá sua concessão para administração do porto seco renovada por mais dez anos. 
 
Com os investimentos, além de ter sua área de armazenagem ampliada, o porto seco ganhará 
novos softwares de gerenciamento para as operações aduaneiras. Os sistemas de segurança 
eletrônica e de movimentação das mercadorias também serão readequados. 
 
O Granbel é um dos cinco portos secos em operação em Minas e movimenta anualmente US$ 
30 milhões em mercadorias. A expectativa é de que, com a ampliação, este valor dobre num 
prazo de até dois anos. O trabalho de ampliação e modernização deverá estar concluído até o 
fim do primeiro trimestre de 2005. 
 
Granbel é ligado a um ramal ferroviário e dispõe de infra-estrutura para armazenagem e 
movimentação de cargas e contêineres, montagem de kits, desembaraço sobre rodas. 
 
A Usifast está completando dez anos de atividades no setor de logística industrial e portuária e 
administração de terminais. A ampliação do Granbel contribuirá para a empresa atingir uma 
meta de estar entre as dez maiores empresas do setor no país até 2009. Hoje, a Usifast está 
entre as cem maiores do setor. 
 
O porto-seco é responsável por 8% do faturamento da Usifast. Os serviços para a própria 
controladora, a Usiminas, ainda são responsáveis pela maior parte do faturamento. 
(Fonte: Valor Econômico, 8/12/04) 
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Usiminas anuncia novo ciclo de investimentos de US$ 600 mi 
 
O novo ciclo de investimentos, previsto por economistas e empresários, começa a se 
consolidar. A Usiminas anunciou a construção de novas linhas de produção ao longo da 
década.  
A siderúrgica vai investir 600 milhões de dólares para elevar a fabricação de aço nos próximos 
três a cinco anos. O anúncio foi feito, no Japão, pelos acionistas. Se o PIB [Produto Interno 
Bruto] brasileiro continuar crescendo entre 3% e 4% ao ano, a demanda por aço poderá 
crescer o dobro. A Usiminas tem que estar pronta para atender à essa futura necessidade do 
mercado.  
No caso da Usiminas, a meta é elevar em 25% a capacidade de produção, de 4,8 milhões de 
toneladas de aço anuais para 6 milhões. Além disso, a empresa quer tornar-se independente 
do fornecimento estrangeiro de coque, um insumo fundamental para a fabricação do aço, e 
ainda aumentar a participação dos itens de maior valor agregado na linha dos produtos 
vendidos para a indústria automobilística no exterior. 
Os 600 milhões de dólares serão investidos na construção de uma coqueria, duas linhas de 
lingotamento contínuo, um alto-forno e uma termelétrica. A nova coqueria, ao custo de 200 
milhões de dólares, deve assegurar a auto-suficiência na matéria-prima, afirma a empresa, pois 
o coque tem apresentado altas expressivas de preço no mercado internacional. 
A termelétrica, com custo estimado em 60 milhões de dólares, terá capacidade de geração de 
60 MW e elevará a capacidade de geração própria de energia da Usiminas para 53%. Já um 
dos novos equipamentos de lingotamento contínuo, que será instalado na Cosipa, deve tornar 
as exportações da empresa para a indústria automobilística mais competitivas. O custo 
aproximado será de 70 milhões de dólares. Para os dois projetos, estima-se o início das obras 
ainda neste ano, e das operações em 2007. 
(Fonte: Portal Exame, 6/9/04) 
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Usiminas anunciou um investimento de R$ 40 milhões 
 
Usiminas anunciou um investimento de R$ 40 milhões para a reforma de seu alto-forno 2 - são 
três no total - na usina localizada em Ipatinga (MG). A siderúrgica irá substituir os 
equipamentos já desgastados do forno, que produz 792 mil toneladas por ano de ferro-gusa, 
principal matéria-prima para a fabricação do aço. "O forno chegou ao fim de sua vida útil, 
momento de se fazer uma grande manutenção para recuperar as condições normais de 
produção", disse o gerente de engenharia de Usiminas, Geraldo Bahia Horta. A reforma 
começa no dia 15 de setembro e deve durar cerca de 85 dias. O alto-forno 2 foi inaugurado em 
setembro de 1965 e sua última grande reforma ocorreu há 19 anos. 
 
Do total investido, R$ 22 milhões serão destinados à Alstom, empresa especializada em infra-
estrutura para a energia e o transporte, responsável pela parte elétrica do projeto. A Alstom vai 
fornecer equipamentos elétricos, de instrumentação e de automação e controle, além de ser a 
responsável pela engenharia, projeto de instalação, obras civis, comissionamento e operação 
assistida. 
A parte mecânica ficará a cargo da austríaca Voest-Alpine, com um contrato de R$ 23 milhões. 
Uma outra parte da reforma mecânica ficará sob a responsabilidade da Usiminas Mecânica (R$ 
8 milhões ), que também fará a montagem do alto-forno. Para a substituição dos refratários, a 
Usiminas escolheu a Indústria Brasileira de Artigos Refratários ( Ibar ). A empresa receberá 
cerca de R$ 8,8 milhões pelo serviço. 
Segundo Horta, alguns outros contratos ainda estão sendo negociados com outras empresas 
para as demais atividades que serão realizadas na reforma. Mesmo com a parada de 85 dias 
para a reforma, a Usiminas afirma que continuará operando a plena carga. A estimativa da 
siderúrgica é de produzir 4,6 milhões de toneladas de aço em 2003. 
Faturamento maior em 2002 
O grupo Usiminas-Cosipa, maior fabricante brasileiro de aços planos, registrou um faturamento 
de cerca de R$ 8 bilhões em 2002, ante os R$ 2 bilhões de 2001. O crescimento se deve às 
exportações, que praticamente dobraram em volume. A Usiminas - Cosipa exportou 2,32 
milhões de toneladas em 2002, ante 1,18 milhão em 2001, com aumento físico de 97,6%. No 
mercado interno, a Usiminas-Cosipa vendeu 5,37 milhões de toneladas em 2001, uma 
pequena queda física de 0,4%. 
Fonte: Valor Econômico. 
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Usiminas planeja investir US$ 800 mi em ampliação 
 
Usiminas tem planos de ampliar para até 6,8 milhões de toneladas sua capacidade de 
produção anual de aço, hoje situada em 4,8 milhões de toneladas/ano. Será construído um 
novo alto forno em Ipatinga (MG) para a expansão dos 2 milhões de toneladas/ano a mais, 
além de investir em aciaria e nas linhas finais de produção. O empreendimento vai demandar 
entre US$ 700 milhões a US$ 800 milhões.  
A expectativa é de que o estudo de viabilidade do novo projeto deverá ser realizado e 
concluído no primeiro semestre do ano que vem. A empresa prevê que a obra deverá estar 
pronta para entrar em operação em 2008. 
O novo projeto de ampliação de produção da usina de Ipatinga é separado dos planos de 
construção de uma térmica e um equipamento para produção de coque na Usiminas. 
Térmica e coqueria já foram aprovadas (pelo conselho). No caso do coque, a idéia é ajustar a 
capacidade da companhia para torná-la independente na produção desse material, com uma 
geração de 100% desse insumo. Hoje, a Usiminas tem capacidade de atender 90% das suas 
necessidades de coque. O novo equipamento vai produzir os 10% restantes, equivalentes a 
300 a 400 mil toneladas que a empresa importa. 
Estes investimentos serão possíveis por que a companhia, nos dois últimos anos, reduziu sua 
dívida de US$ 2,5 bilhões para algo próximo de US$ 1 bilhão. 
(Fonte: Valor Econômico, 9/12/04) 
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Usina Mandu (SP) será a primeira a receber recursos do Proinfa 
 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o primeiro 
financiamento no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
(Proinfa).  
A Usina Mandu, de Guaíra (SP), norte do Estado de São Paulo, receberá crédito de R$ 35,9 
milhões para a ampliação da capacidade de cogeração de energia elétrica a partir do 
aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar, de 4,8 MW para 25 MW. O investimento total da 
empresa no projeto será de R$ 44,8 milhões.  
A operação será feita com recursos do BNDES que totalizarão R$ 17,9 milhões e por meio 
indireto, com repasses do Unibanco e Itaú de R$ 11,5 milhões e R$ 6,5 milhões de cada 
instituição, respectivamente. A conclusão do projeto está prevista para maio de 2006, dentro do 
prazo estipulado inicialmente pelo Proinfa que é dezembro daquele ano.  
A adesão da Usina Mandu ao Proinfa foi uma das exceções entre os produtores de energia por 
meio da biomassa. Dos 1.100 MW destinados à geração dessa categoria, apenas 327,5 MW 
foram ocupados na primeira chamada. Esse foi a única categoria que não teve sua capacidade 
esgotada. A segunda chamada deverá ocorrer até o próximo dia 19.  
Segundo a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), os produtores de cana-de-
açúcar não se interessaram pelo Proinfra porque as tarifas definidas não foram consideradas 
atrativas o suficiente para incentivar o empresário a investir em um mercado tido como 
desconhecido.  
O valor do MW/h foi estipulado em R$ 93,7, enquanto que no período pós-apagão, em 2001 
quando o governo necessitava com urgência de novas fontes de geração de energia, o valor 
para a biomassa foi de R$ 115 cada MW/h. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 4/11/04) 
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Usina Termelétrica Norte Fluminense  
 
31.03.04 
 
» BNDES aprova financiamento de R$ 750 milhões para termelétrica no RJ  
· Usina será em Macaé e utilizará o gás de Campos 
 
A diretoria do BNDES aprovou, nesta semana, a concessão de financiamento no valor de R$ 
750 milhões para a construção da Usina Termelétrica Norte Fluminense, em Macaé. Com 
capacidade de geração de 778 megawatts, a usina utilizará gás natural da Bacia de Campos, 
fornecido pela Petrobras. 
 
Para a construção da UTE Norte Fluminense, cujo investimento total é de R$ 1,4 bilhão, foi 
constituída uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) formada pela Eletricitè de France 
Internacional (EDFI) e a Petrobras, que participam com 90% e 10 % respectivamente. 
 
A usina tem previsão para início do funcionamento comercial em junho deste ano. O projeto 
proporcionará o aumento da capacidade de geração de energia termelétrica do sistema 
interligado brasileiro, e da sua confiabilidade, contribuindo ainda, para o desenvolvimento do 
mercado de gás natural no Brasil. 
 
A energia produzida será fornecida à Light, o que aproxima os locais de geração e consumo, 
dispensando grandes investimentos em transmissão. A UTE Norte Fluminense possui índice de 
eficiência térmica, no ciclo combinado, entre 45 e 50%, acima da média das usinas de ciclo 
simples, entre 30 e 36%. A melhoria da eficiência térmica representa redução no consumo de 
gás por quilowatt-hora gerado, que significa economia do principal item de custo de uma usina 
termelétrica. 
 
A UTE Norte Fluminense está investindo R$ 9,5 milhões em programas sócio-ambientais 
dirigidos ao município de Macaé. Tais investimentos envolvem preservação do ambiente 
natural, recuperação de áreas degradadas, conservação de recursos hídricos, reflorestamento 
e desenvolvimento social. O modelo da usina possui baixo teor de emissão de NOx (óxido de 
nitrogênio).
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Vale é alvo de negócio de US$ 2 bi 
 
Vale é alvo de negócio de US$ 2 bi 
05/02/2004  
Valor Econonômico 
  
Vera Saavedra Durão, Do Rio 
 
 
O mercado de mineração foi tomado ontem por uma forte especulação envolvendo uma 
negociação de vulto, na casa de US$ 2 bilhões, segundo avaliação de analistas de bancos 
internacionais. No foco estão a segunda maior mineradora do mundo, a Anglo American, e um 
dos principais acionistas da Cia. Vale do Rio Doce, a Bradespar. Segundo as informações, a 
gigante Anglo American estaria se movimentando para comprar a participação de 20% que a 
Bradespar, ligada ao Bradesco, tem na Valepar, holding que controla a Vale. 
Notícia no site especializado Mineweb.com citava como intermediadora dessa operação a nova 
conselheira da mineradora sul-africana, a brasileira Maria Silvia Bastos Marques, que por seis 
anos presidiu a Cia. Siderúrgica Nacional (CSN) e foi conselheira da Vale. Na semana 
passada, a executiva participou da primeira reunião anual do conselho da Anglo American, em 
sua sede em Londres. A indagação do mercado é se Maria Silvia não seria a "White Knight 
Lady" do negócio. 
Segundo interlocutores próximos da Vale, a saída da Bradespar do capital da companhia não 
seria surpresa, por ser considerada uma investidora financeira. Estaria aproveitando o ótimo 
momento do auge de demanda e preços da indústria da mineração para se desfazer de suas 
ações e realizar um bom lucro.  
Segundo os analistas ouvidos pelo Valor, a Bradespar perderia excelente oportunidade se 
deixasse passar uma oferta da Anglo. Eles estimam que, caso haja a transação e ela fosse 
fechada agora, suas 27 milhões de ações na Valepar, com um prêmio de controle de cerca de 
20%, valeriam aproximadamente US$ 70 cada uma, totalizando US$ 2 bilhões. 
Mas, existe uma pedra no meio do caminho dessa articulação, se ela de fato existir - o BNDES. 
O banco, que no fim de 2003 adquiriu a parte dos empregados da Vale na Valepar, tem a 
mineradora como peça estratégica para o Brasil e para a siderurgia brasileira e a considera 
"blindada" ao capital estrangeiro. No caso de um assédio da Anglo, é certo que o banco 
exerceria seu direito de preferência sobre as ações da Bradespar. 
O banco JP Morgan levanta esta questão ao se manifestar sobre as notícias envolvendo Anglo 
e Bradespar. Para o banco americano, em seu curto comentário sobre a especulação de 
compra, os "locais" (acionistas nacionais) exerceriam seus direitos no caso de uma oferta por 
ações de controle da Vale. Isso, diz, se daria porque "a CVRD é um investimento estratégico 
para o Brasil, como mostra recente aquisição do BNDES".  
Num cenário de hipóteses, se a Anglo se tornasse acionista da Vale somaria com a japonesa 
Mitsui uma participação de 40% na Valepar (em torno de 20% cada uma). Já Previ e BNDES, 
controlariam juntos a holding com 60% do bolo societário. Os analistas enxergam esse 
desenho societário como "de equilíbrio de forças" na mineradora brasileira, mesmo com 
representantes do governo no comando. Segundo eles, ajudaria a exorcizar o fantasma da 
reestatização, "que apavora os gringos". 
Procurado pelo Valor, Renato Gomes, diretor da Bradespar e membro do conselho da Vale, 
não retornou. Maria Silvia, conselheira da Anglo American, também foi procurada. 
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Vale espera iniciar obras da mina 118 em meados de 2005  
 
O projeto de exploração da reserva 118 de cobre da Companhia Vale do Rio Doce deverá ser 
aprovado pelo conselho de administração da empresa em março próximo. Com isso, as obras 
deverão começar em meados do ano que vem e a produção deverá ser iniciada na metade de 
2007. 
 
Atualmente o projeto de exploração dessa reserva está em fase de estudo de viabilidade. 
Quando estiver operando a plena capacidade, a mina 118 produzirá 40 mil toneladas de cobre 
metálico por ano. 
 
A reserva 118 fica no Pará, a sete quilômetros de distância da mina de Sossego, projeto de 
cobre da Vale que começou a operar em julho deste ano. O investimento no projeto deverá 
somar cerca de US$ 220 milhões. Esse número, porém, ainda é uma estimativa.  
 
Já em operação, a mina de Sossego tem capacidade anual para 140 mil toneladas de cobre 
metálico e 3 toneladas de ouro como subproduto da exploração do cobre. Como foi inaugurada 
em julho deste ano, a produção em 2004 deverá ficar na casa das 70 mil toneladas. O 
investimento no projeto de Sossego foi por volta de US$ 413 milhões. 
(Fonte: Uol noticias, 13/12/04) 
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Vale investirá R$ 1,6 bi em ferrovias nos próximos 5 anos  
 
10/12/04 - [Transporte & Logística]  
 
A Companhia Vale do Rio Doce vai investir cerca de R$ 1,6 bilhão no setor ferroviário nos 
próximos cinco anos, segundo adiantou a Ferrovia Centro-Atlântica 
Serão adquiridos 13.263 vagões e 242 locomotivas nos próximos cinco anos para as três 
ferrovias da Vale: Centro-Atlântica, Vitória Minas e Estrada de Ferro de Carajás. No caso da 
Vitória Minas, o potencial é de crescimento de 40% no volume transportado entre 2005 e 2010. 
Para atender esta demanda, serão adquiridos 7.377 vagões e 90 locomotivas, com 
investimentos em torno de R$ 400 milhões. Na Carajás, a expectativa é de aumento de 80% no 
total transportado nos próximos cinco anos, o que exigirá investimentos de R$ 1,024 bilhão, 
incluindo aquisição de 4.668 vagões e 78 locomotivas.  
O trabalho de duplicação da ferrovia Carajás já foi iniciado em três trechos, incluindo a chegada 
a São Luiz, no Maranhão, e a Carajás. Na Ferrovia Centro-Atlântica, a estimativa é de 
crescimento de 50% no volume de transporte em cinco anos, com aquisição de 1.218 vagões e 
74 locomotivas, com investimentos de R$ 216 milhões. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 6/12/04)  
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Vale do Rio Doce confirma investimento bilionário 
 
 
A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) confirmou que fará investimentos no valor de US$ 8,5 
bilhões até 2010, em um "agressivo programa" de expansão em vários segmentos. A empresa, 
principal produtora mundial de minério de ferro e com negócios em alumínio, cobre, níquel e 
aço dentro e fora do Brasil, quer "consolidar sua posição" nos próximos anos, segundo o diretor 
executivo de finanças, Fabio Barbosa, em entrevista coletiva.  
Entre os novos investimentos, US$ 800 milhões serão destinados à estréia da empresa na 
produção de níquel, ao desenvolvimento de novos projetos em minério de ferro e cobre, e 
construção de infra-estruturas para sua produção e exportações. 
Entre os novos investimentos em logística da companhia para 2005 está prevista a construção 
de seis mil vagões de ferrovia e 120 locomotivas a um custo de US$ 400 milhões. A CVRD 
divulgou na quarta-feira seus resultados financeiros e operacionais do terceiro trimestre do ano, 
quando obteve um lucro líquido de US$ 943 milhões.  
A cifra representa um crescimento de 101,5% em relação aos cerca de US$ 468 milhões 
relativos ao terceiro trimestre de 2003 e de 87% em relação ao segundo trimestre de 2004. O 
lucro líquido da empresa, acumulado entre janeiro e setembro, alcançou cerca de US$ 1,852 
bilhão, contra US$ 1,278 bilhão nos primeiros nove meses de 2003. 
No terceiro trimestre a Vale bateu várias de suas próprias marcas operativas e financeiras, em 
um mercado internacional marcado pela recuperação da demanda e dos preços das matérias-
primas. Neste período, as exportações da CVRD começaram a se concentrar no cobre 
produzido em sua nova mina do Estado do Pará, que lhe deu um total de US$ 70 milhões entre 
julho e setembro. 
No trimestre, a empresa investiu US$ 424 milhões, para completar US$ 1,27 bilhão nos 
primeiros nove meses do ano em projetos de expansão, incluindo prospecção e exploração de 
jazidas. 
A Vale está tentando atrair para o Brasil novos investimentos de seus próprios clientes 
estrangeiros e promovendo o País como "a localização geográfica mais lógica para expansões 
na área siderúrgica". A China é hoje o principal mercado individual da CVRD e absorve a maior 
quantidade de minério de ferro da companhia depois do próprio Brasil, destacou Barbosa. 
A CVRD abastece 20% da demanda da indústria siderúrgica da China. A Vale e o grupo chinês 
Yankuang estão desenvolvendo uma associação conjunta para a produção de carvão, um 
insumo básico na fabricação do aço. A empresa também tem negociações avançadas com o 
grupo chinês Yongcheng, lembrou Barbosa. 
Na área de alumínio, a CVRD está prorrogando um memorando de entendimento vigente com 
a firma Chalco para a construção de uma refinaria de alumina, mineral precursor do alumínio, 
no Maranhão.  
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Valec iniciará construção do trecho de Goiás  
 
A Valec, empresa responsável pela construção da obra da Ferrovia Norte-Sul, que teve início 
no Maranhão e se propõe a ser um instrumento de interligação nacional e eixo de 
desenvolvimento do Norte e Centro-Oeste do Brasil, informou que até o mês de janeiro, os 
trechos que serão construídos na região de Goiás estarão licitados. Entre Anápolis e Ouro 
Verde, municípios goianos, as obras já foram iniciadas.  
 
Depois de Ouro Verde, a Norte-Sul segue seu curso até Santa Isabel. Em dezembro, a Valec 
concluirá a licitação do trecho que liga Santa Isabel a Uruaçu. No próximo mês, será a vez do 
trecho entre Uruaçu e Porangatu.  
 
O custo da Norte-Sul gira em torno de US$ 900 mil para cada quilômetro concluído. No Estado 
do Maranhão, a obra já está praticamente pronta. No Tocantins ela está em andamento, com 
30% prontos. A previsão de gastos, até concluir todos os trechos em Goiás, é de R$ 1,4 bilhão.  
A Norte-Sul é um projeto que contempla a construção de uma ferrovia de, aproximadamente, 
2,1 mil quilômetros, que terá conexão com a Estrada de Ferro Carajás e com a Ferrovia Centro 
Atlântica.  
 
Informações do Ministério dos Transportes indicam que a Ferrovia Norte-Sul foi projetada para 
promover a integração regional, o que minimizará custos logísticos, impactos ambientais e 
empregos de recursos públicos. Quando totalmente implementada, a expectativa é de que 
sejam transportadas, anualmente, 12,4 milhões de toneladas de carga, entre eles, minérios, 
produtos agrícolas e florestais - no sentido Norte-Sul - e combustíveis, fertilizantes e carga 
geral - no sentido Sul-Norte. 
(Fonte: NetMarinha, 13/12/04) 
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Valeo – Investimento de US$ 15 milhões 
 
  Empresa cresceu 25%, admitiu 500 funcionários e até o final do ano inaugura mais uma 
fábrica    
Em 2004, o Grupo Valeo fechou o ano com faturamento de R$ 1,1 bilhão, melhor resultado 
obtido pela empresa, desde que se instalou no Brasil em 1974. Os números superam em 25% 
o resultado de 2003, que atingiu R$ 880 milhões, com produção de componentes e sistemas 
automotivos em onze fábricas de seu conjunto industrial instalado em Itatiba, Campinas, 
Diadema, São Paulo (SP), Camaçari (BA) e Gravataí (RS) e do seu centro de distribuição em 
São Bernardo do Campo (SP).  
 
O resultado, de acordo com o presidente da empresa na América do Sul, Alain Keruzoré, é 
conseqüência natural da estratégia de contribuir para a indústria automobilística cumprir os 
seus programas de produção atendendo as necessidades do mercado local e os contratos de 
exportação. O executivo esclareceu que ao longo dos 31 anos de atividades no País, o Grupo 
Valeo dedicou-se à diversificação de produtos e continua a realizar investimentos para 
acompanhar o crescimento do setor.  
 
"Atendemos a demanda do mercado e mantivemos o programa de investimentos. para nos 
adequar às necessidades dos clientes. Com esse objetivo, no ano passado modernizamos as 
linhas de produção, o que nos permitiu eliminar gargalos, e instalamos no conjunto industrial de 
Campinas uma nova linha de embreagens, voltada principalmente para o mercado 
internacional", acrescentou Keruzoré. Essa linha é destinada a suprir a Ford, nos Estados 
Unidos e na Austrália, em programa que resultará na produção anual de 100 mil conjuntos.  
 
O executivo ainda anunciou, para este ano, investimentos de cerca de US$ 15 milhões para a 
construção da nova fábrica de sistemas de segurança (cilindros de ignição e portas, 
maçanetas, fechaduras e travas da coluna de direção), no município de Guarulhos (SP). A 
fábrica, com inauguração prevista para o último trimestre, é considerada a mais avançada entre 
as unidades do grupo em todo o mundo.  
 
"Essa nova fábrica nos permitirá atender às necessidades da indústria automobilística na 
próxima década, quando o Brasil deverá atingir produção anual superior a 3 milhões de 
unidades", afirmou. Para este ano, Keruzoré prevê que o setor continuará em evolução, mas 
entre 5% e 10%, o que elevará a produção para cerca de 2,3 milhões de unidades. 
 
"A história do Grupo Valeo no Brasil é marcada pela filosofia do crescimento. Dos radiadores, 
passamos a fabricar uma grande diversidade de produtos para os veículos e temos experiência 
e tecnologia para lançar sistemas e componentes ainda não utilizados pelas montadoras aqui 
instaladas. Mas temos realizado, com freqüência, o ‘Tech Day’, programa por intermédio do 
qual mostramos às montadoras todas as tecnologias que possuímos e que temos condições de 
fornecer para os veículos brasileiros", concluiu. 
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Valeo anuncia ampliação das atividades no Brasil 
 
O Grupo Valeo está finalizando a transferência de parte da produção de embreagens de sua 
fábrica de Hampton, Virginia, nos Estados Unidos, para o seu conjunto industrial de Campinas, 
SP.  
O aumento tem como objetivo a exportação para a Ford e para a GM, dos Estados Unidos e da 
Austrália, além de atender também o mercado de reposição desses dois países. No Brasil, já 
está definido o fornecimento para a Ford. Outras oportunidades de negócios estão sendo 
estudadas pela empresa. 
A transferência da linha para a unidade paulista representa investimento correspondente a R$ 
5 milhões e resultará na contratação de 30 funcionários. As exportações deverão ter início no 
próximo mês e o volume de produção adicional é estimado em 100.000 embreagens por ano. 
(Fonte: Maxpressnet) 
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Vallourec & Mannesmann investem € 49 milhões 
 
Siderurgia TSA vai produzir tubos de aço no Espírito Santo  
 
Empresa dos grupos Arcelor e Mannesmannröhren começa em 2005. A alemã Europipe e a 
Vallourec & Mannesmann Tubes começam a tirar do papel um projeto de investimento de € 49 
milhões (R$ 177 milhões) para construção de uma fábrica de tubos de aço soldados de grande 
diâmetro. Instalada nos arredores de Vitória, a Tubos Soldados Atlântico (TSA) vai abastecer o 
mercado da América do Sul com uma produção anual de 90 mil toneladas de tubos e 
faturamento estimado em cerca de US$ 90 milhões por ano.  
O mercado brasileiro para o produto é de aproximadamente 300 mil toneladas e cresce entre 
3% e 4% ao ano, acima da média mundial de 1%, para um volume de 4 milhões de toneladas 
anuais, informou Eberhard Tidze, executivo da Europipe responsável pelo projeto. 'A TSA vai 
complementar a operação da V&M do Brasil (V&M Tubes) que produz tubos sem costura com 
até 14 polegadas de diâmetro', afirmou Paulo Alencar, executivo da V&M que vai dirigir a TSA.  
Os tubos da TSA vão de 16 polegadas a 56 polegadas de diâmetro externo e destinam-se, 
entre outros, aos mercados de gás, óleo, água e saneamento e construção portuária, nesse 
caso com uso para estaqueamento ou retenção. Além dos tubos, a empresa vai produzir 
também todos os acessórios necessários para instalação, inclusive ramais, disse Alencar.  
A Europipe será encarregada do repasse de tecnologia, desenvolvimento de produtos e 
treinamento do pessoal. A empresa, segundo Tidze, é a maior do mundo no segmento, com 
produção anual de 1 milhão de toneladas e receita em torno de € 1 bilhão. Atualmente, a 
Europipe mantém fábricas na Alemanha, França e Estados Unidos e exporta para a África, Ásia 
e demais países da Europa. Na operação brasileira será majoritária, com 60% do capital. A 
Vallourec & Mannesmann responderá pela área administrativa e de mercado e ficará com 20% 
do negócio. Os demais 20% estão divididos entre empresas nacionais, informou Alencar, sem 
revelar os nomes.  
Empresas irmãs  
É a primeira operação da Europipe na América do Sul. Um dos fatores importantes para o 
negócio foram os fortes investimentos da Companhia Siderúrgica Nacional (CST) na produção 
de bobinas laminadas a quente. Europipe e CST têm um sócio em comum, a européia Arcelor. 
A Europipe é uma joint venture entre o grupo alemão Salzgiter AG/Mannesmannröhren e a 
Dillinger Hütte, empresa que faz parte do grupo Arcelor. Já a V&M Tubes é uma associação 
entre a francesa Vallourec, com 55% do negócio, e a alemã Mannesmannrörhren-Werk, com os 
demais 45%. 'Trata-se de uma sinergia de operações', disse Alencar.  
 (Gazeta Mercantil, 23/11/2004)  
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VCP - Investimentos 2004 
07/07/04 - [Agronegócios]  
 
A Votorantim Celulose e Papel (VCP*), que em abril anunciou a aquisição de 40 mil hectares 
de terras em 14 municípios da Metade Sul gaúcha para implantar uma base florestal na região, 
comprou no mês passado a Fazenda Ana Paula, localizada em Hulha Negra (RS), na fronteira 
com o Uruguai.  
A propriedade de 14,5 mil hectares é considerada uma referência na produção de carne bovina 
de qualidade e há dois anos retomou a venda de cortes especiais com marca própria com 
exclusividade para o Grupo Sonae. A idéia da indústria de celulose e papel é reflorestar a área 
com eucaliptos.  
Apesar da venda, o contrato de fornecimento para o Sonae será mantido. Hoje, apenas 15% da 
carne fornecida para o programa vem da propriedade. Os 85% restantes têm origem em cerca 
de 70 pecuaristas parceiros que seguem os padrões de produção, utilizando apenas raças 
britânicas super-precoces, com idade de abate entre 8 e 18 meses, o que garante uma carne 
mais macia.  
Quando anunciou que estava adquirindo 40 mil hectares na região, a VCP calculou o 
investimento de R$ 100 milhões. Na oportunidade a VCP julgou que somente dentro de quatro 
ou cinco anos será definida finalidade da produção, já que o corte do eucalipto ocorre em sete 
anos após o plantio. As hipóteses cogitadas são exportação de toras,, cavacos ou ainda a 
construção de uma fábrica de celulose e papel.  
Os 40 mil hectares comprados pela VCP equivaliam a mais de um terço das áreas 
reflorestadas pela empresa hoje no Brasil, que somam 115 mil hectares, cerca de 90% no 
Estado de São Paulo. Além dos 40 mil hectares próprios, o projeto da VCP é dobrar a área 
reflorestada a partir de associação com produtores da região, por meio de incentivo da 
agrosilvicultura - consórcio entre reflorestamento e outras atividades típicas do sul gaúcho.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 6/7/04) 
23/11/04 - [Agronegócios]  
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VCP amplia investimentos no RS 
 
A Votorantim* Celulose e Papel (VCP) planeja investir cerca de R$ 170 milhões na base 
florestal da empresa no Rio Grande do Sul em 2005, parte disso na aquisição de terras. Neste 
ano, o desembolso total deve ficar em R$ 160 milhões.  
Além do plantio próprio de eucalipto, a região terá um programa diferenciado de fomento e um 
dos maiores viveiros cobertos da América Latina, com capacidade para produzir 30 milhões de 
mudas por ano, no qual serão gastos R$ 7,5 milhões este ano e outros R$ 20 milhões no 
próximo.  
A VCP informou a intenção de acrescentar 12 mil hectares por ano ao volume comercial da 
empresa na região. Isso significa a aquisição de cerca de 22 mil hectares. Metade será 
plantada com eucalipto e a outra mantida como área de preservação. Em abril, quando 
anunciou o projeto florestal do Rio Grande do Sul, a VCP havia comprado 40 mil hectares, e 
encerra 2004 com 63 mil hectares em 14 municípios da metade Sul do estado, onde 
posteriormente a empresa poderá produzir celulose e papel.  
O programa de fomento para o Rio Grande do Sul, batizado de Poupança Florestal, foi 
montado em parceria com o Banco Real e oferece uma série de diferenciais ao produtor rural. 
Entre eles, a garantia da VCP de compra de 95% da madeira obtida em dois ciclos de colheita 
(14 anos) com valores previamente acertados que serão corrigidos anualmente pela mesma 
taxa anual que o produtor pagará ao banco, de 9%.  
Além disso, o produtor não terá que colocar a terra como garantia do empréstimo, uma das 
principais restrições dos produtores na hora de tomar empréstimos. Será pedido apenas o 
compromisso de pagamento do produtor, o aval da esposa, e o penhor mercantil da floresta. A 
VCP será responsável pela doação das mudas e repasse de tecnologia, com suporte técnico 
da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). 
O financiamento total será de cerca de US$ 35 milhões com prazo de sete anos, segundo o 
Banco Real. 
O objetivo da VCP é fomentar a cada ano 5 mil novos hectares. Com essas ações se formará 
na região um pólo produtor que poderá atrair outros setores industriais com essa possível 
oferta.  
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS) o Brasil tem hoje cerca de 5 
milhões de hectares comerciais plantados. Desse total, cerca de 3 milhões são de eucalipto, 
1,8 milhão de pinus e o restante de outras culturas. O plantio no Brasil está retomando os 
níveis da década de 1980 quando era beneficiado por incentivos fiscais e alcançava entre 350 
mil e 400 mil hectares por ano.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 19/11/04) 
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VCP vai ampliar produção de celulose em Jacarei (SP) 
 
A Votorantim Celulose e Papel (VCP) investirá US$ 120 milhões na ampliação da capacidade 
de produção de celulose de sua fábrica em Jacareí (SP), no Vale do Paraíba.  
O "Projeto Excelência", como foi denominada a nova expansão, vai elevar em 150 mil 
toneladas a capacidade anual de produção de celulose da VCP. O início da operação da nova 
linha está previsto para meados de 2006, atingindo a capacidade plena em 2007.  
Além de atender a demanda crescente por celulose no mercado externo, o "Projeto Excelência" 
também está sendo feito com o objetivo de maximizar a produtividade, melhorar a qualidade do 
produto e reforçar a questão do desempenho ambiental. 
O complexo industrial de Jacareí, o mais importante centro de produção de celulose para o 
mercado externo do grupo Votorantim, produz 990 mil toneladas/ano de celulose. A capacidade 
atual já é resultado de um investimento de US$ 495 milhões realizado pela empresa entre 2001 
e 2003. O projeto P-2000 também se destacou pelos investimentos na área ambiental, onde 
foram implantadas tecnologias ambientais classificadas pela União Européia como as melhores 
do mercado.  
Com os novos investimentos a empresa espera consolidar a exportação de celulose para 
mercados mais exigentes, como os países nórdicos e de língua germânica. Atualmente, 90% 
da produção em Jacareí é exportada e os 10% restantes são destinados ao abastecimento de 
algumas unidades da VCP e também para a produção de papel. Em 2003, as vendas de 
celulose da empresa para o mercado europeu responderam por 45% do total produzido. Outros 
39% foram para a Ásia e 16% para os Estados Unidos.  
A inauguração do projeto P-2000 também viabilizou a reativação do antigo ramal ferroviário da 
MRS Logística, no trecho entre Jacareí e Mogi das Cruzes (SP). A VCP investiu R$ 37 milhões 
na recuperação de 24 km da linha, desativada há mais de sete anos. Os recursos também 
foram usados na adaptação de 80 vagões para atender ao novo fluxo de transporte e na 
construção de um terminal dentro da VCP.  
Outro projeto que dará suporte à expansão da produção da unidade no interior paulista é a 
construção de uma usina de cogeração de energia, cuja operação é prevista para o segundo 
semestre de 2005. A VCP estima um investimento de US$ 25 milhões no projeto que foi 
considerado modelo pelo Ministério das Minas e Energia e pela Aneel. A usina, movida a gás 
natural, será integrada à central de cogeração já existente, aumentando em 25 megawatts a 
produção de energia para a VCP em Jacareí. Desta forma, a unidade se tornará auto-suficiente 
na geração de energia consumida.  
Este projeto teve início em 2001, mas ficou paralisado por causa de problemas com a Lei 
Orgânica do município, que foi alterada, permitindo a instalação da nova usina. A unidade de 
cogeração atual da VCP produz 75 megawatts de energia, a partir de três usinas a vapor. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 29/11/04) 
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Veracel investe US$ 300 milhões 
Quinta-feira, 8 de Maio de 2003 
 
Os principais acionistas e diretores da Aracruz Celulose e da Stora Enzo assinam amanhã (9), 
na Governadoria, no CAB, o termo de compromisso para a instalação da fábrica da Veracel 
Celulose no extremo sul do estado. As duas empresas são sócias no empreendimento, de 
cerca de US$ 1,3 bilhão, que foi anunciado oficialmente hoje (8) ao presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, em audiência no Palácio do Planalto, em Brasília. O evento contou 
com a presença do governador Paulo Souto. 
 
“É o maior investimento industrial que se faz nesse momento no Brasil, consolidando o sul da 
Bahia como um grande pólo produtor de celulose”, declarou Paulo Souto. “O presidente ficou 
muito satisfeito e os investidores também demonstraram a ele a grande confiança que têm em 
realizar esse investimento no país, sobretudo na Bahia”, disse o governador, logo após a 
audiência com Lula. 
 
No encontro com o presidente, o gerente da Stora Enzo, Nils Grafström, declarou que o atual 
momento econômico é propício ao investimento estrangeiro. A decisão de instalar a fábrica na 
Bahia foi firmada após a conclusão dos estudos de viabilidade econômica, que indicaram os 
investimentos de US$ 300 milhões, já realizados, na área florestal, além de obras de infra-
estrutura, incluindo estradas e um porto especializado. 
 
A fábrica da Veracel, cujas obras serão iniciadas ainda neste semestre, terá capacidade para 
produzir 900 mil toneladas anuais de celulose branqueada de eucalipto. Com sede no 
município de Eunápolis, a 668 quilômetros de Salvador, a nova unidade terá a produção 
destinada ao mercado externo, o que irá gerar divisas de US$ 500 milhões por ano ao país. 
 
O impacto econômico da implantação da unidade da Veracel no extremo sul também empolga 
o governador baiano. Durante a construção da fábrica, prevista para ser uma das maiores do 
mundo no gênero, serão gerados cerca de 12 mil empregos. Com o início da operação, a partir 
de 2005, a unidade deve absorver a mão-de-obra direta de 2 mil pessoas. Ainda está prevista a 
adoção de programas sociais por parte da empresa, que deverão beneficiar nove municípios 
do extremo sul.  
 
Meio Ambiente 
 
Um dos compromissos a serem firmados pela Aracruz Celulose e Stora Enzo hoje (9) com o 
governo da Bahia será relativo à questão ambiental. As empresas já anunciaram que 
pretendem investir em equipamentos, sistemas de controle de processos e de proteção 
ambiental de última geração. O projeto será desenvolvido dentro do conceito internacional de 
Engineering, Procurement and Construction (EPC). 
 
Para a fábrica, estão disponibilizados 70 mil hectares para plantio próprio de eucalipto, além de 
uma reserva de 71 mil hectares de Mata Atlântica e áreas de preservação. Da área preservada, 
cerca de 6 mil hectares fazem parte da chamada Estação Veracruz, já reconhecida pela 
Unesco como Sítio do Patrimônio Mundial. 
 
Com sede no Espírito Santo, a Aracruz Celulose é a maior produtora mundial de celulose 
branqueada do eucalipto, destinada a fabricantes de papéis sanitários, de imprimir e de 
escrever. A empresa, que detém metade do controle acionário da Veracel, produz 2 milhões de 
toneladas de celulose de eucalipto. Já a sueco-finlandesa Stora Enzo é a maior produtora de 
papel do mundo, com produção de 15 milhões de toneladas de papel e papelão por ano. 
 
O extremo sul da Bahia é considerado um dos locais mais propícios ao desenvolvimento da 
indústria de papel e celulose no Brasil, devido às condições climáticas favoráveis ao plantio de 
florestas de eucalipto. A região já abriga o projeto da Bahia Sul Celulose, do Grupo Suzano, 
responsável por 3,9 mil empregos diretos (próprios e de terceiros) e pelo menos 15 mil 
indiretos, nos seus projetos florestal e industrial. Instalada no município de Mucuri, a 
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companhia produz atualmente 390 mil toneladas/ano de celulose de eucalipto e 240 mil 
toneladas de papel de imprimir e escrever.  
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VETRO SYSTEM inaugura fábrica em São Vicente 
 
A VETRO SYSTEM ESQUADRIAS ESPECIAIS, empresa do grupo SOLUÇÃO, investiu R$ 1 
milhão para a implantação de sua unidade industrial, localizada em São Vicente (litoral sul de 
São Paulo). Fabricante de envidraçamento para ambientes, como varandas, sacadas, janelas, 
parte frontal de bares e quiosques, a VETRO SYSTEM prevê alcançar um faturamento de R$ 9 
milhões em 2004, com a venda de 15 mil metros quadrados de painéis, segundo Rodrigo 
Margotto Martins, Diretor Comercial da empresa. A fábrica foi inaugurada oficialmente no dia 1 
de junho, mas a empresa já está em operação desde o mês de maio. Segundo o executivo, a 
empresa tem a meta de se tornar líder do mercado de envidraçamento de varandas e sacadas 
em cinco anos. A empresa estuda a implantação de uma unidade em Porto Alegre (RS) em 
2005. 
 
GAZETA MERCANTIL 18/06/2004 
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Vibrapar investirá US$ 295 milhões 
 
DISPUTA POR EMPREENDIMENTO DA PETROBRAS CONTINUA (20/1/2004) 
Pernambuco terá refinaria de pequeno porte 
 
A Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) de Pernambuco concedeu licença ao grupo 
paulista Vibrapar para instalar no Complexo Industrial e Portuário de Suape uma refinaria de 
petróleo de pequeno porte. As obras do empreendimento estão previstas para começar em 
abril deste ano e têm um prazo de conclusão de 15 meses. O custo do projeto está orçado em 
US$ 295 milhões. 
 
A refinaria, que será chamada de Refinaria do Nordeste (Refine), e será a segunda a operar no 
Nordeste — a primeira está na Bahia. Enquanto isso, os Estados da região — dentre eles o 
Ceará — ainda aguardam a decisão do governo federal quanto à localização de uma nova 
refinaria da Petrobras. ‘‘Isso ainda está sendo decidido’’, diz o secretário do Desenvolvimento 
Econômico do Ceará, Régis Dias. Segundo o secretário, o Estado continua contando com seus 
parceiros e está preparado para oferecer a infra-estrutura necessária ao projeto, caso o local 
escolhido para o empreendimento seja o Complexo Portuário do Pecém, no Ceará. ‘‘O plano 
diretor do Complexo já prevê a instalação de uma refinaria’’, afirma. 
 
Segundo o presidente do Complexo Portuário de Suape, Alexandre Albuquerque, mesmo com 
a instalação da Refine, o Estado de Pernambuco continua pleiteando a refinaria da Petrobras. 
‘‘A Refine terá apenas capacidade de produzir o suficiente para suprir o consumo de 
Pernambuco, por exemplo, que é de cerca de 10 mil barris/dia’’, ressaltou, lembrando que, por 
outro lado, a refinaria da estatal brasileira deverá ter capacidade de produzir 200 mil barris/dias. 
 
A refinaria do grupo paulista Vibrapar deverá faturar R$ 1 bilhão por ano em Pernambuco com 
a produção de gasolina, óleo diesel, nafta e gás de cozinha. A iniciativa também vai gerar 600 
mil empregos diretos e cerca de 900 indiretos. Para Alexandre Albuquerque, a implantação da 
refinaria não deve refletir diretamente no preço dos combustíveis vendidos nos postos do 
Estado, já que se trata de uma refinaria de pequeno porte. 
 
De acordo com o presidente da Agência Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), 
Tito Lívio Barros, a refinaria vai atrair para o Estado outras empresas que trabalham com nafta, 
gasolina e óleo diesel, pela facilidade que passará a oferecer como matriz energética. 
 
Quanto à instalação, Tito Lívio diz que a primeira etapa do projeto — que tratava da análise do 
estudo de impacto ambiental na região onde a nova refinaria deverá operar — durou quatro 
meses e já foi cumprida. ‘‘Agora a Vibrapar terá que solicitar a licença de instalação e depois 
uma outra licença de operação. Mas tudo isso é muito rápido’’, explicou o presidente da 
Agência Estadual do Meio Ambiente. 
 
O grupo paulista Vibrapar é acionista da Univen Petróleo, atuante no setor de refino em São 
Paulo. O grupo também trabalha com distribuição e revenda de gasolina e nafta, além de 
fornecer solventes especiais para a própria Petrobras. 
Fonte: Diário do Nordeste 
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VIANORTE - Duplicação de anel em Ribeirão  
 
Após mais de dois anos de obras, a duplicação dos 12 quilômetros restantes do Anel Viário 
Norte (Rodovia Alexandre Balbo/SP-238), em Ribeirão Preto (SP) está na reta final. 
O trecho, executado pela concessionária Vianorte, que investiu R$ 40 milhões e empregou 800 
trabalhadores na obra, será inaugurado em setembro. Todas as conversões, que eram feitas 
pelos motoristas no mesmo nível da pista simples e provocavam manobras arriscadas, 
ocorrerão em seis novos trechos. O tráfego de caminhões pesados deve diminuir dentro da 
cidade. Hoje são 12 mil veículos por dia. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 17/8/04)  
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Vicunha amplia fábricas de olho no mercado externo 
 
A boa logística para exportação, reforçada por uma relação de confiança. Esses foram os 
fatores determinantes na decisão do Grupo Vicunha de investir R$ 150 milhões (o 
correspondente a cerca de US$ 50 milhões) na ampliação de sua planta fabril no Ceará.  
A expansão também vai servir para elevar a competitividade da indústria e abrir mais espaço 
para o mercado externo, buscando novos mercados como a China e a Colômbia.  
Quando conquistou o investimento, o Ceará acabou vencendo uma disputa subliminar com o 
Mato Grosso - Estado que concentra grande área produtora de algodão.  
 
Para o Ceará a ampliação das plantas 1,4 e 5 da Vicunha - localizadas em Maracanaú e 
Pacajus - podem funcionar como uma "recomendação" do grupo para que outros 
empreendimentos venham para o Estado. 
Com a expansão das duas fábricas locais, a planta local vai representar 15% da capacidade de 
produção atual da Vicunha. A produção será incrementada em mais de 2 milhões de metros de 
tecidos por mês. Serão mais 780 empregos diretos. Hoje, estão no Ceará 64% dos postos de 
trabalho gerados pela empresa em todo o País. 
(Fonte: NetMarinha, 23/11/04) 
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Villares prepara nova investida 
 
A Aços Villares, maior produtora brasileira de aços especiais não planos (para construção 
mecânica) e cilindros de laminação, já planeja para 2006 um segundo ciclo de investimentos 
após sua aquisição pelo grupo espanhol Sidenor, no ano 2000.  
O projeto contempla a ampliação da capacidade de produção da empresa, e os aportes 
deverão se concentrar nas unidades de Pindamonhangaba e Mogi das Cruzes, ambas em SP. 
Há infra-estrutura de sobra para expandir a produção nas próprias unidades já existentes mas 
os números (investimento e produção) ainda estão em estudo. A duração desse plano seria de 
três a quatro anos e a decisão sairá durante o ano de 2005.  
O primeiro plano de investimento, iniciado em 2000 e que será concluído no final deste ano, vai 
consumir cerca de R$ 450 milhões e consiste em três tópicos: aumento da capacidade de 
produção; atualização tecnológica e técnica; e responsabilidade social e meio ambiente. A 
capacidade instalada cresceu 40% desde 2001 e atingirá 700 mil toneladas por ano em 2005. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 18/11/04)  
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Villares ingressa no mercado de ferro-gusa  
 
A Aços Villares, controlada pelo grupo espanhol Sidenor, vai investir R$ 35 milhões para 
adquirir 10% do capital social da empresa Tecno-Logos e construir uma usina de ferro-gusa na 
região sudeste, possivelmente no município de Ponta do Ubu, no Espírito Santo.  
Com o negócio, a Aços Villares, maior produtora brasileira de aços especiais não planos (para 
construção mecânica) e cilindros de laminação, torna-se detentora de 49% do capital social 
votante e também total de Tecno-Logos.  
 
Está será a primeira usina brasileira de produção de ferro a utilizar a chamada Tecnologia 
Tecnored. A Tecno-Logos é uma holding brasileira que, por meio de subsidiárias, detém, no 
Brasil e no exterior, os direitos sobre a tecnologia de produção de ferro a partir de um processo 
de auto-redução de metais, que conta com o apoio de engenharia e comercialização da 
empresa holandesa de equipamentos e sistemas de automação DanieliCorus. A Tecnologia 
Tecnored aproveita, como matérias-primas, os resíduos ferrosos gerados no processo de 
fabricação de aço.  
 
A Aços Villares está concluindo o seu primeiro plano de investimento desde que foi comprada 
pela espanhola Sidenor, no ano 2000. A empresa está investindo um total de R$ 450 milhões 
em aumento da capacidade de produção, atualização tecnológica, responsabilidade social e 
meio ambiente. A capacidade instalada da Villares cresceu aproximadamente 40% desde 2001 
e atingirá 700 mil toneladas anuais, em 2005.  
(Fonte: Gazeta Mercantil) 
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Villares – Aporte de US$ 18 milhões 
 
Após passar por uma grave crise nos anos 1990, que, nas palavras do presidente da 
companhia, José Maria Montero, 'poderia ter acabado com a empresa', a Aços Villares, maior 
produtora brasileira de aços especiais não planos (para construção mecânica) e cilindros de 
laminação, já planeja para 2006 um segundo ciclo de investimentos após sua aquisição pelo 
grupo espanhol Sidenor, no ano 2000.  
 
'O ano de 2005 será de estudos para analisar se vamos implementar esse plano de 
investimento. Se o País crescer como esperamos, vamos implantá-lo', disse Montero. Segundo 
o executivo, o projeto contempla a ampliação da capacidade de produção da empresa, e os 
aportes deverão se concentrar nas unidades de Pindamonhangaba e Mogi das Cruzes, ambas 
em São Paulo. 'Temos infra-estrutura de sobra para expandir a produção nas próprias 
unidades já existentes', afirmou Montero, que afirmou que os números (investimento e 
produção) ainda estão em estudo. A duração desse plano seria de três a quatro anos e a 
decisão sairá durante o ano de 2005.  
 
O primeiro plano de investimento, iniciado em 2000 e que será concluído no final deste ano, vai 
consumir cerca de R$ 450 milhões e consiste em três tópicos: aumento da capacidade de 
produção; atualização tecnológica e técnica; e responsabilidade social e meio ambiente. A 
capacidade instalada cresceu 40% desde 2001 e atingirá 700 mil toneladas por ano em 2005.  
 
Em 2004, disse Montero, foi feita a fase mais importante desse ciclo, com a compra de um 
novo bloco laminador de aços especiais, na fábrica de Pindamonhangaba, com aporte de US$ 
18 milhões e que, quando operar a plena carga, aumentará em 25% a produção da unidade, 
além de possibilitar a produção de bobinas com barras com um diâmetro menor. O 
equipamento - instalado em junho deste ano e comprado da italiana Danieli - estará operando a 
plena carga em janeiro ou fevereiro de 2005.  
 
Atualmente, ainda no período de aprendizagem, o laminador trabalha em cerca de 80% de sua 
capacidade. Além do bloco laminador, também foram instalados equipamentos de controle de 
resfriamento, tratamento térmico e embalagem de bobinas. Para terminar este primeiro ciclo, a 
empresa deverá adquirir um novo bloco calibrador para a produção de barras de aço com 
maior precisão dimensional, mas que só deverá ser instalado no final de 2005, entrando em 
operação em 2006.  
 
Segundo Montero, a Aços Villares conseguirá atender a demanda por seus produtos em 2005. 
'Será o primeiro ano que a empresa trabalhará com os novos equipamentos a plena carga de 
sua capacidade de produção', disse. Segundo o executivo, a empresa tem sacrificado parte 
das suas exportações de aços para a construção mecânica para atender ao mercado interno. 
'É uma questão de responsabilidade', disse Montero. Em 2001, embarcava entre 25% e 30% 
da produção, e neste ano a empresa deverá exportar 15%.  
 
O executivo aposta na continuidade da forte demanda da indústria automotiva em 2005. Cerca 
de 85% dos aços para construção mecânica fabricados pela Aços Villares são vendidos para a 
indústria de automotiva e de autopeças. Os produtos acabados são usados para a fabricação 
de suspensões, motores, transmissões, caminhões, ônibus e tratores. A Aços Villares alcançou 
um lucro líquido de R$ 65 milhões no terceiro trimestre deste ano, o triplo dos R$ 21 milhões do 
mesmo período de 2003. No acumulado do ano, o lucro atingiu R$ 141 milhões, montante 44% 
maior que no mesmo intervalo do ano passado. A receita líquida foi de R$ 455 milhões no 
trimestre, um crescimento de 7% em relação ao mesmo trimestre de 2003, mesmo 
considerando-se que o resultado de 2003 inclui R$ 148 milhões da Villares Metals, cujo 
controle acionário foi transferido à siderúrgica austríaca Böhler-Uddeholm em março deste ano, 
por R$ 217 milhões. A empresa não distribuía dividendos aos seus acionistas desde 1996, e o 
com o retorno ao lucro nos últimos dois exercícios, aprovou o pagamento de dividendos e juros 
sobre o capital próprio, no valor total de R$ 45 milhões. 
(Gazeta Mercantil, 18/11/2004)  
Fonte: INFOMET 
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Villares – Investimento R$ 400 milhões 
 
 
A Aços Villares iniciou oficialmente a operação de novo bloco laminador na Usina de 
Pindamonhangaba, São Paulo. Em teste desde fevereiro, o projeto recebeu investimento de 
US$ 18 milhões – sendo 50% financiados por bancos e o restante pela fabricante italiana do 
laminador Danieli – e até o final do ano deve aumentar em 10 mil toneladas a produção mensal 
de barras e bobinas de aço da empresa, atualmente de 35 mil toneladas.  
A empresa agora negocia o valor da fabricação e implantação de bloco calibrador que entraria 
em operação em janeiro de 2006 na usina, encerrando ciclo de investimentos de R$ 400 
milhões, iniciado no ano 2000 com a aquisição do controle acionário da Aços Villares pela 
espanhola Sidenor.  
Produção 20% maior 
De acordo com o diretor de Construção Mecânica da Aços Villares, João Bosco Martinelli, o 
novo bloco aumentará a produção em 20% em comparação a 2003. “O mercado interno está 
pressionado e temos recebido muitas encomendas de forjarias e do setor de autopeças. Por 
conta disso reduzimos o volume de exportações de 22% em 2000 para 12% em 2003. Agora 
teremos capacidade para atender a todos”, disse Martinelli.  
Com a venda da subsidiária Villares Metals para a Bohler-Uddeholm em março deste ano, a 
venda de aços especiais não planos para a construção mecânica passou a responder por 85% 
do faturamento da empresa, contra 15% da parte de cilindros para laminação. A expectativa é 
de que a receita bruta com a venda desses produtos salte de R$ 1,166 bilhão no ano passado 
para R$ 1,7 bilhão em 2004. O faturamento bruto global da Aços Villares em 2003 foi de R$ 
1,95 bilhão e a receita líquida de R$ 1,646 bilhão, com a venda de 621 mil toneladas de aço.  
A entrada em operação do bloco possibilitará a otimização de outros investimentos realizados 
na aciaria, entre eles um forno panela e lingotamento contínuo, bem como as linhas 
automáticas de acabamento e inspeção. A produção se destina principalmente a fábricas de 
autopeças, que usam o aço na fabricação de suspensões, motores, transmissões, caminhões, 
ônibus, tratores e máquinas agrícolas.  
O novo laminador foi construído pela fabricante de equipamentos italiana Danieli, uma das 
financiadoras do projeto e com quem é negociada a construção do bloco calibrador para 
barras. “O calibrador permite dar melhor qualidade à superfície das barras e maior tolerância 
dimensional”, explica Martinelli. Segundo o executivo ele significará um incremento de mais 30 
mil a 35 mil toneladas produzidas pela Aços Villares anualmente. A capacidade instalada da 
Usina de Pindamonhangaba para a produção de aço bruto para a construção macânica passa 
a ser de 720 mil toneladas por ano.  
– Esse ano pretendemos elevar a produção de 500 mil toneladas para 620 mil toneladas e, até 
2007, chegar a 750 mil toneladas. O objetivo por enquanto é manter nossa liderança nesse 
mercado com a concretização desses investimentos – diz Martinelli. Hoje a participação da 
Aços Villares no mercado de aços para construção mecânica, onde compete com a Aços Finos 
Piratini, do Grupo Gerdau, é de 60%. Já na área de cilindros de laminação a participação é de 
83%. A Aços Villares manterá investimentos complementares em suas outras duas usinas, em 
Mogi das Cruzes e Soroccaba.  
(Jornal do Commercio, 06/07/2004)  
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Vivax, nova tevê por assinatura, quer crescer em SP  
 
A união da Horizon com a Canbras gerou a Vivax, nova operadora brasileira de tevê a cabo 
que continuará prestando serviços na área de atuação de suas antecessoras, mas com a 
intenção de crescer bastante no interior paulista.  
A nova operadora inicia oficialmente suas atividades com 275 mil assinantes, sendo 90 mil no 
ABC Paulista e 50 mil na Baixada Santista - seus dois maiores mercados atualmente - e 50 mil 
assinantes do serviço de internet banda larga via cabo. São 58 licenças e 31 cidades 
atendidas: 28 em São Paulo; duas no Rio de Janeiro (Resende e Barra Mansa) e Manaus.  
A empresa pretende investir 30 milhões de reais nos próximos 12 meses, sendo três milhões 
apenas na nova identidade; 18 milhões de reais vão para a expansão das redes de fibra 
óptica/cabo coaxial, que ganharão mais 600 quilômetros, atingindo 100 mil domicílios a mais - 
para a operadora começar a atuar nas demais regiões onde já tem autorização. Nestas 
localidades da nova rede, a Vivax espera conquistar pelo menos 25 mil clientes até o final de 
2005.  
(Fonte: Portal Exame, 3/9/04) 
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Volkswagen - BNDES financia R$ 900 milhões  
O novo papel do BNDES 
Se prevalecerem as propostas do senador José Alencar, vice-presidente eleito, um das 
mudanças mais importantes no BNDES será uma postura dura em relação às empresas 
estrangeiras. "O BNDES deve se reservar às empresas nacionais", disse Alencar, que 
considera o BNDES uma das instituições mais importantes criadas por Getúlio Vargas. Ele 
propõe que 50% do orçamento do banco, da ordem de R$ 30 bilhões no próximo ano, sejam 
destinados a projetos de investimentos que usem mão-de-obra de forma intensiva, com 
destaque para as pequenas e médias empresas. "As multinacionais têm recursos lá fora e 
precisamos que elas venham crescer conosco, não às nossas custas". As montadoras foram 
grandes beneficiárias do BNDES nos últimos anos. Ford, Peugeot e Volkswagen contaram com 
empréstimos de longo prazo para instalar suas fábricas no país. A Ford levou o maior 
empréstimo, de R$ 900 milhões de um investimento de R$ 2 bilhões, para implantar sua 
unidade na Bahia (Valor, 5 de dezembro). 
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Volkswagen e Ford ampliam investimentos em SP 
 
Volkswagen e Ford, dois dos maiores fabricantes de veículos do país, vão aderir ao programa 
de aproveitamento dos créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS 
), anunciado pelo Governo do Estado de São Paulo, para investir em novos projetos. A Volks 
anuncia um programa de investimentos na fábrica de São Bernardo do Campo, destinado à 
produção do modelo Fox que será exportado para a Europa, que poderá aproveitar os créditos 
do ICMS. 
O programa de incentivos anunciado pelo governador paulista facilita o uso dos créditos do 
ICMS para modernização e ampliação de fábricas desde que o investimento seja em São 
Paulo. Ford e Volks contam com alto volume de créditos, acumulados tanto nas transações 
interestaduais como nas exportações. 
A indústria automobilística soma créditos de ICMS com facilidade porque adquire insumos com 
alíquota mais alta e vende seus produtos a um ICMS menor ou com isenção do tributo no caso 
das exportações. 
A Volks, maior exportadora do setor, já tinha um projeto de produção do Fox na fábrica de São 
Bernardo do Campo para exportação para a Europa, a partir do próximo ano. O anúncio 
amplia, portanto, a programação envolvendo a exportação dessa versão do modelo. 
A montadora acaba de encerrar um ciclo de investimentos que totalizaram R$ 3,5 bilhões, entre 
2000 e 2004. 
Entre os projetos que a Volks tem guardados para o Brasil falta ainda, um novo carro 
compacto, que será produzido na fábrica de Taubaté (SP), onde hoje funciona a linha de 
montagem do Gol. 
Na Ford, a grande expectativa de investimentos gira em torno também de um novo modelo de 
carro compacto. Há alguns meses, a empresa começou a estudar a fabricação de um veículo 
para a faixa de consumidores da categoria que as montadoras chamam de "faixa de entrada". 
Isso significa um carro que substituiria o Ka e deveria custar menos que o Novo Fiesta, para 
concorrer com automóveis como o Celta, da General Motors. 
A primeira idéia era conceber um automóvel a partir do projeto do Ka com capacidade para três 
passageiros no banco traseiro.  
O novo modelo compacto é a única forma de a montadora elevar a participação no mercado 
brasileiro, no qual ocupa o quarto lugar. Dos pouco mais de 11% de participação da marca nas 
vendas de automóveis no país, cerca de apenas 2% vêm do Ka. Carros de entrada como Gol 
Special e Celta, garantem à Volkswagen e General Motors fatias entre 10% e 13%. 
Esse projeto da Ford representa também a esperança dos metalúrgicos que trabalham na linha 
de automóveis da fábrica de São Bernardo do Campo de não perder o emprego. Desde que a 
montadora começou a fabricar automóveis em Camaçari (BA), há três anos, todos os projetos 
de automóveis foram destinados à fábrica baiana. 
(Fonte: Valor Econômico, 17/12/04) 
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Votorantim amplia centros de distribuição (BA e PE) 
 
Com investimentos de cerca de R$ 7 milhões, a Votorantim Cimentos está ampliando sua base 
de distribuição no Nordeste. A empresa está construindo dois novos centros na Bahia e um em 
Pernambuco.  
Os CDs baianos estão localizados em Salvador, próximo ao Porto Seco de Pirajá e no Terminal 
de Camaçari. O pernambucano está sendo construído em Caruaru, a 132 quilômetros de 
Recife, na zona do Agreste. A perspectiva da empresa é inaugurar os três centros de 
distribuição ao longo de 2005.  
As unidades baianas vão contar, cada uma, com uma área de aproximadamente 15 mil m², 
onde estão localizados as áreas de armazenamento, o pátio e o estacionamento de veículos. 
Em Pernambuco, o Centro de Distribuição terá uma área de 8 mil m². Os novos CDs foram 
planejados para atender uma nova logística de distribuição dos produtos da Votorantim 
Cimentos na região. O objetivo é melhorar o atendimento aos clientes através de uma melhor 
infra-estrutura de abastecimento e uma localização mais próxima para os clientes e para a 
própria empresa. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 24/9/04) 
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Votorantim vai ampliar sua produção de níquel 
 
A Votorantim Metais (VM), empresa do grupo Votorantim*, vai investir R$ 319,6 milhões para 
para ampliar sua capacidade de produção de níquel e cobalto. Desse montante, R$ 132,2 
milhões (41,4% do total) serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).  
Os recursos serão aplicados na unidade de lavra e beneficiamento do minério, em Niquelândia 
(GO), e na unidade responsável pelos processos de purificação, extração por solven-tes e 
eletrólise de níquel e cobalto, no bairro de São Miguel Paulista (SP). Maior produtora de níquel 
eletrolítico do País, a mineradora vai aumentar sua capacidade de produção desse metal em 
28%, das atuais 17,8 mil toneladas para 22,8 mil toneladas anuais. Com a expansão, a 
capacidade total de produção de níquel vai atingir 29,8 mil toneladas anuais, já que a VM 
também produz 7 mil toneladas anuais em Fortaleza de Minas (MG). A companhia adquiriu a 
Mineração Serra da Fortaleza (MSF), pelo valor de US$ 77 milhões, do grupo Rio Tinto Brasil. 
A produção de cobalto eletrolítico vai crescer 48%, de 960 toneladas por ano para 1,42 mil 
toneladas anuais.  
A unidade de negócio de níquel da VM - anteriormente denominada Companhia Níquel 
Tocantins (CNT) - tem suas operações voltadas para o mercado internacional, sobretudo os 
Estados Unidos e a Ásia. Atualmente, cerca de 60% da produção é exportada. Mesmo assim, a 
VM responde por cerca de 72% da produção nacional de níquel. O metal é utilizado na 
produção de aços inoxidáveis e ligas especiais. A demanda por aço inoxidável cresce 6% ao 
ano no Brasil. Serão criados 280 empregos nessa expansão. Hoje, a unidade emprega 900 
pessoas.  
Entre 1982 e 1997, a VM investiu US$ 500 milhões em três ampliações em sua produção de 
níquel, que passou de 5 mil toneladas para as atuais 17,8 mil toneladas por ano. A mineradora 
também vai ampliar sua produção de zinco, entre 20 mil toneladas e 160 mil toneladas por ano, 
na mina subterrânea de Vazante, no município homônimo, em Minas Gerais. Caso a expansão 
alcance as 160 mil toneladas, o investimento deverá totalizar US$ 200 milhões. Cada tonelada 
exige investimento de cerca de US$ 1,5 mil. A companhia já está realizando as pesquisas 
minerais. Maior produtora de zinco da América Latina, a VM possui uma capacidade de 
produção de 275 mil toneladas anuais, sendo a oitava maior do mundo.  
A VM (incluindo os negócios de níquel, zinco e aços longos) está investindo (entre 2003 e 
2004) R$ 1,172 bilhão para a ampliação da sua capacidade produtiva, energia, gestão 
ambiental e pesquisa mineral. Posicionada entre as 15 maiores produtoras de níquel do 
mundo, a VM também fabrica aços longos, através da Siderúrgica Barra Mansa (RJ), que 
produz cerca de 400 mil toneladas por ano. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 30/9/04) 
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Votorantim investe US$ 200 milhões 
 
A Votorantim Metais vai investir US$ 200 milhões na ampliação da capacidade de produção de 
sua siderúrgica, que passará de 450 mil toneladas para aproximadamente 850 mil toneladas 
por ano.  
A aposta da empresa recai sobre o crescimento da demanda de aços longos no mercado 
interno. Com isso ela também terá base para chegar a 1 milhão de toneladas com investimento 
marginal. Em 2003, a produção atingiu 394,7 mil toneladas e a expectativa para este ano e de 
450 mil toneladas.  
A siderúrgica do grupo está localizada em Barra Mansa (RJ). A expectativa é que a unidade de 
aço da Votorantim Metais feche 2004 com receita de R$ 722 milhões o que representa uma 
alta de quase 46% sobre o resultado obtido o ano passado. Atualmente, a operação de aço 
representa quase um quarto do faturamento da Votorantim Metais, que deve fechar o ano com 
vendas de R$ 3 bilhões. Boa parte da receita - quase 50% - está na área de zinco e a outra 
parcela na operação de níquel e cobalto.  
Quase 80% da produção em Barra Mansa está concentrada em vergalhões e produtos 
derivados que são destinados à construção civil, segmento da economia que encolheu quase 
15% no ano passado e agora se recupera. Praticamente todo o aço produzido pela Votorantim 
Metais destina-se ao mercado interno. A empresa informa ter 10 % de market share em 
vergalhões.  
A expansão da capacidade na siderúrgica da Votorantim será concluída em junho de 2007. 
Além de recursos próprios, a empresa espera contar com apoio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o projeto, com o financiamento de até 
40% do investimento. Do montante que será investido, US$ 100 milhões serão na laminação a 
quente, US$ 40 milhões na aciaria, US$ 30 milhões na laminação a frio e mais US$ 30 milhões 
em infra-estrutura. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 29/10/04) 
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Votorantim e grupo belga criam a Belocal  
 
A Votorantim* Cimentos e o grupo belga Lhoist fecharam um acordo para criar uma joint-
venture no setor de cal, que será batizada de Mineração Belocal. Todos os ativos de cal da 
Votorantim, com destaque para as fábricas e os direitos de exploração de minas de calcário, 
foram segregados na nova empresa.  
De acordo com uma fonte qualificada, os belgas investirão R$ 450 milhões, em forma de 
aumento de capital e terão metade da joint-venture. 
A Belocal nasce como a líder do setor no país, com mais de 40% dos mercados de cal 
industrial e de cal para a construção. O "Belo" do nome da companhia é uma referência à 
capital mineira, Belo Horizonte. As quatro principais unidades, que empregam quase 900 
funcionários, estão em Minas Gerais: em Arcos, Limeira, Matozinhos e São José da Lapa. 
(Fonte: Valor Econômico, 2/9/04) 
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Votorantim amplia fábrica em Aracaju (SE) 
 
O Grupo Votorantim* está investindo US$ 100 milhões em uma terceira linha de produção na 
fábrica de Aracaju para ampliar as exportações de cimento e clinquer (calcário calcinado) para 
vários países, entre os quais Estados Unidos e Canadá. 
O objetivo é ter um corredor de exportação de cimento a partir do Nordeste. As exportações 
saem pelos portos de Barra dos Coqueiros, onde a Votorantim tem silos especiais para 
armazenar cimento. 
O porto pertence a Vale do Rio Doce e também é utilizado pela Petrobrás. Dali sai o cimento 
exportado. O clinquer é exportador pelo porto de Cabedelo, na Paraíba, e vai para o Canadá, 
onde é utilizado na produção do cimento na primeira fábrica do grupo no exterior. O grupo 
também estuda a construção de uma ferrovia para o transporte de cimento de Aracaju 
diretamente para o porto, hoje feito por rodovia. 
O Brasil tem de aproveitar a oportunidade aberta com a queda das exportações de países do 
Sudeste asiático, que deixaram de vender cimento para fora da região por causa do 
crescimento da economia de vários países, principalmente da China, e do custo do frete, que 
subiu muito por causa do risco de terrorismo. E também pelo alto preço internacional do 
petróleo. O seu produto, que nunca havia sido exportado se tornou competitivo. As vendas 
externas podem chegar de 500 mil a 600 mil toneladas, de 5% a 7% das vendas internas de 
cimento do Grupo. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, 25/09/04) 



 537 

Votorantim Metais arremata mina de  
 
A Votorantim Metais (VM), empresa do grupo Votorantim*, arrematou pelo valor de US$ 40,8 
milhões o direito de exploração da mina de zinco pertencente à massa falida da Mineração 
Areiense (Masa).  
O leilão foi realizado no Fórum de Vazante, cidade localizada no noroeste do estado de Minas 
Gerais. O valor acertado no leilão ficou 2% acima do mínimo estabelecido. A Masa pertencia ao 
antigo grupo minero-metalúrgico Ingá, com sede no Rio de Janeiro.  
A mina adquirida pela Votorantim Metais, localizada em Vazante, tem potencial estimado em 13 
milhões de toneladas de minério willemítico, com teor de zinco de 17,56%, o que significa 
reservas de 2,3 milhões de toneladas de zinco contido.  
Maior produtora de zinco da América Latina, a Votorantim já tem uma mina subterrânea no 
município de Vazante, ao lado da mina adquirida nesse leilão e que possui reservas de 2 
milhões de toneladas de zinco contido. A capacidade de produção da mineradora atinge 275 
mil toneladas de zinco por ano.  
Desde 1956 no mercado de zinco, a VM planeja ampliar a sua capacidade de produção em 
Vazante entre 20 mil toneladas e 160 mil toneladas adicionais de minério por ano, dependendo 
do resultado da pesquisa geológica em curso. Caso essa expansão alcance as 160 mil 
toneladas, o investimento deverá totalizar US$ 200 milhões, para a aquisição de equipamentos, 
aumento da lavra e tecnologia.  
Cerca de 86,2% das reservas brasileiras de zinco - que representam 1,3% da reserva mundial - 
estão localizadas nos municípios mineiros de Vazante e Paracatu, cidade onde a VM possui a 
mina de Morro Agudo, que produz concentrado de chumbo e calcário agrícola, subprodutos do 
processo de flotação do minério. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 15/10/04)  
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Votorantim Novos Negócios compra Proceda da MCI  
 
A Votorantim* Novos Negócios anunciou a aquisição da integralidade do capital da Proceda, 
empresa que atua na área de terceirização de tecnologia da informação (TI) no Brasil. A 
companhia foi comprada da MCI por um valor não informado. 
 
A Votorantim Novos Negócios, indicou que a Proceda deverá ter receita líquida de R$ 130 
milhões neste ano. O braço do grupo Votorantim já controla outra empresa no setor de 
terceirização de TI, a Optiglobe, cuja receita líquida deve ser de R$ 80 milhões neste exercício. 
 
A idéia é consolidar essas duas companhias, de forma gradual, a partir do próximo ano. A 
integração delas deverá ser concluída em cerca de 12 meses. 
 
Apesar de ambas atuarem na área de terceirização da TI, as duas empresas são 
complementares, ou seja, oferecem serviços distintos no mesmo campo. Atualmente, a 
Proceda tem 220 clientes corporativas, com destaque para o setor financeiro, e a Optiglobe 
possui 150 clientes corporativos em sua carteira. 
 
A meta da Votorantim Novos Negócios é ser uma empresa que oferecerá todos os tipos de 
serviços em TI. 
(Fonte: Valor Econômico, 3/12/04)  
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Votorantim – Aporte em Vazante: US$ 200 milhões 
 
 
Investimento - 24/6/2004 
INVESTIMENTO: Votorantim Metais planeja ampliar a produção de zinco 
 
 
São Paulo, 24 de Junho de 2004 - Aporte na mina de Vazante (MG) poderá atingir US$ 200 
milhões. A Votorantim Metais (VM), empresa do grupo Votorantim, planeja a expansão de sua 
capacidade de produção de zinco. A ampliação poderá atingir de 20 mil toneladas até 160 mil 
toneladas de minério de zinco por ano, e deve ser realizada em sua mina subterrânea 
localizada em Vazante (noroeste de MG), informou o diretor de negócios zinco da Votorantim 
Metais, Paulo Motta. O projeto de expansão, afirmou o executivo, depende principalmente de 
dois fatores: disponibilidade de energia elétrica a preço competitivo para suprir o 
empreendimento e consolidação dos estudos sobre as reservas minerais da mina de Vazante. 
 
Caso o incremento alcance as 160 mil toneladas, o investimento, segundo Motta, deverá 
alcançar US$ 200 milhões, para a aquisição de equipamentos, aumento da lavra e tecnologia. 
Cada tonelada de zinco exige investimento de cerca de US$ 1,5 mil. A Votorantim já está 
realizando as pesquisas minerais para auferir a viabilidade dessa expansão. Maior produtora 
de zinco da América Latina, a Votorantim Metais possui uma capacidade de produção de 275 
mil toneladas de zinco por ano, o que a credencia como a oitava maior exploradora desse 
mineral no mundo. 
 
Segundo Motta, a VM estima que o volume de vendas de zinco terá crescimento anual de 4% 
nos próximos anos. Neste ano, as vendas subirão entre 5% e 6%, atingindo 273 mil toneladas 
(a capacidade de produção é de 275 mil toneladas anuais). Em 2003, a produção atingiu 269,2 
mil toneladas. A receita líquida dos negócios de zinco deverá alcançar cerca de R$ 1,1 bilhão 
neste ano. Em 2003, os negócios foram de R$ 955 milhões (R$ 757 milhões no mercado 
interno e R$ R$ 189 milhões no externo). 
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Votorantim investe R$ 1,2 bilhão  
 
O Grupo Votorantim* está viabilizando um ambicioso plano de investimentos para setor elétrico 
nos próximos dois anos. Através das empresas Votorantim Metais, Votorantim Cimentos e da 
Companhia Brasileira de Alumínio, a holding planeja a injeção de cerca de R$ 1,264 bilhão na 
construção de seis usinas hidrelétricas, que, juntas, terão capacidade instalada de 2.230 MW.  
O cronograma de operação dos empreendimentos prevê a entrada das primeiras máquinas 
entre o final deste ano e o início de 2006. 
A gestão dos empreendimentos, desde o início das obras até a fase de operação, fica a cargo 
da Votorantim Energia, à exceção dos projetos da CBA, que são tocados à parte pela empresa. 
Toda a parcela de produção gerada pelas hidrelétricas que cabe à Votorantim é direcionada 
exclusivamente para o atendimento da demanda das empresas do Grupo. 
Das seis usinas em construção, a de Pedra do Cavalo, no município de Cachoeiro (BA), será a 
única que começará a gerar energia a partir deste ano. A usina de 160 MW de potência 
instalada está em fase de comissionamento, e entrará em operação comercial em novembro 
próximo - metade da potência daqui a dois meses e metade em janeiro de 2005. A usina 
atenderá a unidade da Votorantim Cimentos no Nordeste, e receberá um investimento total de 
R$ 220 milhões do Grupo Votorantim. 
Outro projeto é a usina Picada, em Juiz de Fora (MG), que terá R$ 140 milhões da Votorantim 
Metais. A usina de 50 MW está 51% executada, e tem previsão de entrada em operação entre 
maio e junho de 2005. A hidrelétrica atenderá a produção da Companhia Paraibuna de Metais. 
Os outros três empreendimentos do Grupo Votorantim no setor elétrico em fase de execução 
são viabilizados por parcerias junto a empresas como Cemig, Alcoa, Vale do Rio Doce e 
CPFL*. 
Uma delas é a usina Barra Grande (690 MW), cuja primeira máquina entrará em operação em 
outubro do ano que vem, de acordo com o cronograma. A usina foi destravada de um impasse 
ambiental em setembro, quando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis liberou a licença ambiental de desmatamento, propiciando o enchimento 
do reservatório. A usina, entre SC e RS, receberá um investimento de cerca de R$ 1,4 bilhão, 
sendo de 15% (R$ 210 milhões) pela CBA. 
Três hidrelétricas têm previsão de iniciar a geração em janeiro de 2006: Capim Branco I e II 
(MG) e Campos Novos (SC). As duas primeiras somam 450 MW de capacidade e R$ 920 
milhões de investimento. A Votorantim Metais participa do projeto com cerca de 10% (R$ 92 
milhões). Já Campos Novos, que já está com 70% das obras em andamento, terá potência de 
880 MW. O consórcio formado investirá um total de R$ 1,450 bilhão, e conta com 43% de 
participação (R$ 602 milhões) de participação da CBA e da Votorantim Metais. 
Todos os projetos contam ou contarão com financiamentos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, aprovados ou atualmente em fase de execução. Alguns 
deles contam ainda com empréstimos de organismos internacionais, como a usina de Campos 
Novos, que deverá oficializar em breve um financiamento de US$ 75 milhões junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento.  
No lado ambiental, as dificuldades atingem os projetos Pai Querê (292 MW), com 55% de 
participação acionária do Grupo Votorantim; e Santa Isabel (1.087 MW), na qual o grupo tem 
10% de participação, e cuja concessão já foi, inclusive, devolvida à Agência Nacional de 
Energia Elétrica. Esta sendo buscada a liberação das licenças da usina de Pai Querê. 
(Fonte: CanalEnergia, 25/10/04) 
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Waytec inaugura fábrica em Ilhéus  
 
A Waytec Tecnologia está inaugurando uma nova fábrica na cidade de Ilhéus, na Bahia, para 
produção de equipamentos eletrônicos. A fabricante de monitores de tela de cristal líquido 
(LCD) produzirá na nova unidade telas de touch screen (sensíveis ao toque) e PCs em contrato 
(outsourcing) com outras empresas, além dos já reconhecidos monitores LCD. 
A nova fábrica tem 4,9 mil m2 construídos e exigiu investimentos na ordem de R$ 10 milhões, 
em recursos próprios da Waytec.  
A mudança para instalações com mais recursos tecnológicos tem como objetivo aumentar a 
produção e alcançar produtos com qualidade classe mundial. A capacidade produtiva será 
ampliada em 400 %, gerando uma média de até 400 telas de cristal líquido por dia.  
Com produtos e processos de classe mundial a Waytec tem como objetivo atingir o mercado 
externo. A empresa iniciará a exportação de seus produtos para países da Europa, Ásia e para 
os Estados Unidos nos próximos meses. As exportações serão responsáveis por 20% do 
faturamento do ano de 2005 que ficará em torno de US$ 35 milhões.  
As novas instalações foram montadas para comportar a automatização completa do processo 
fabril das telas touch screen e da montagem de monitores LCD.  
A antiga fábrica da empresa também está localizada em Ilhéus e a fabricante optou por 
permanecer no município devido a boa localização para acesso a portos e aeroportos, que será 
fundamental com o início da comercialização para o exterior. A Waytec é líder em monitores 
LCD, com 33% de share segundo o IDC, em um mercado composto por grandes players 
internacionais. 
A Waytec Tecnologia é a maior fabricante nacional de monitores LCD, com grande penetração 
nos segmentos de automação bancária e comercial, fornecendo seus produtos a grandes 
integradores. A empresa também está presente no varejo por meio de seu canal de 
distribuição. 
A Waytec iniciou suas atividades em 1992 em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais, 
fabricando terminais assíncronos e, posteriormente, monitores de vídeo CRT. Em 1999, a 
empresa transferiu sua unidade fabril para o Pólo Tecnológico de Ilhéus, no sul da Bahia. 
(22/09/04) 
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WEG fornecerá tintas para as plataformas P-52 e P-54 
 
A WEG Indústria Química, empresa controlada pela catarinense WEG, venceu duas 
concorrências internacionais para fornecimento de tintas para as novas plataformas da 
Petrobras, em contratos que totalizam US$ 3,5 milhões.  
Um deles prevê o fornecimento de 350 toneladas de tinta para a P-52, negócio que envolve 
US$ 2,5 milhões. A WEG conquistou essa licitação em conjunto com consórcio FSTP Brasil 
(formado pelas empresas Technip e Fels, de Cingapura, e o estaleiro brasileiro Brasfels).  
Já a licitação para o fornecimento de 80 toneladas de tintas para a plataforma P-54 foi vencida 
pelo consórcio Mauá-Jurong, formada pela WEG e pela Jurong, também com sede em 
Cingapura. Esse contrato está avaliado em US$ 1 milhão.  
A empresa de tintas acredita no desenvolvimento dos segmentos marítimo e offshore, nos 
quais tem concentrado esforços de pesquisa. A WEG está participando de todos os projetos de 
construção das diversas plataformas da Petrobras. Está investindo R$ 15 milhões em 
adequação das fábricas e laboratórios de desenvolvimento de produtos. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 8/12/04) 
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WELLA investe para ganhar o glamour da francesa L'ORÉAL 
 
As estratégias estão lançadas. WELLA e L'ORÉAL preparam-se neste inverno para o primeiro 
grande confronto depois da compra da empresa alemã pela americana PROCTER & GAMBLE, 
no ano passado. O palco da disputa é o mercado de tinturas para cabelos, que movimentou R$ 
710 milhões no ano passado, com crescimento de 20%. A multinacional francesa L'ORÉAL 
relança a marca Imédia. A WELLA resolveu apostar no boom da moda brasileira e fechou um 
contrato com o estilista Alexandre Herchcovitch para colocar a Koleston, líder de mercado, nas 
passarelas. Vai gastar R$ 17 milhões até o fim do ano, segundo Jacqueline Demaison, Gerente 
de Marketing da WELLA. Embora as vendas continuem crescendo, graças ao consumo cada 
vez maior do produto pelas mulheres mais jovens, as líderes vêem a sua fatia de mercado 
encolher à medida em que surgem novos concorrentes. Juntas, as duas perderam no último 
ano 6,8 pontos percentuais de participação em valor para as marcas de preço intermediário. A 
WELLA promete ter uma agressividade ainda maior a partir de agora no setor. A estrutura da 
WELLA no Rio, incluindo a distribuição, será mantida separada até a virada do ano, quando os 
funcionários devem ser transferidos para São Paulo, onde fica a sede da multinacional 
americana. 
 
VALOR ECONÔMICO 18/06/2004 
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White Martins amplia a unidade de Barra Mansa (RJ) 
 
Para acompanhar a forte expansão do mercado de gás natural veicular (GNV) no país, a White 
Martins anunciou a ampliação de sua unidade de produção em Barra Mansa, Sul do Estado do 
Rio de Janeiro.  
A ampliação, que consumirá R$ 15 milhões, permitirá que a fábrica aumente a produção atual 
de 150 mil cilindros/ano para 200 mil cilindros/ano até o final de 2004.  
A ampliação permitirá o aumento de produção não só do atual cilindro comercializado, mas 
também do início da fabricação de um novo modelo do produto, que será lançado pela 
empresa. Trata-se de um cilindro feito cm material diferenciado, 25% mais leve que o antigo.  
A empresa verificou forte expansão do mercado de GNV no país, principalmente no segundo 
semestre deste ano. A procura pelo gás natural vem se intensificando e deve crescer 15% no 
ano que vem.  
Além da fábrica em Barra Mansa, a White Martins também opera outra unidade do produto em 
Manaus, onde investiu aproximadamente US$ 25 milhões entre a produção dos cilindros e uma 
joint-venture voltada para a venda de kits de conversão.  
O Brasil tem hoje 770 mil veículos convertidos ao gás natural, sendo que o Estado do Rio de 
Janeiro lidera o ranking com 280 mil veículos, o que representa 38,1% do total nacional.  
Para incentivar o uso do GNV no estado, a White Martins está desenvolvendo campanha, com 
orçamento de R$ 3 milhões, para esclarecer os benefícios do combustível. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 29/10/04) 
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White Martins prevê investir US$ 100 mi 
 
A White Martins, subsidiária do grupo americano Praxair e que lidera o mercado brasileiro de 
gases industriais e medicinais, deverá investir US$ 100 milhões no Brasil em 2005, o que 
representa um crescimento de 25% sobre os US$ 80 milhões que serão investidos até o 
fechamento deste ano. 
Metade do investimento irá para a já anunciada construção de uma fábrica de liquefação de 
gás natural em Paulínia (SP), a primeira do gênero no país. O restante irá, basicamente, para a 
construção de plantas de gás dentro de unidades industriais, atendendo à demanda aquecida 
do mercado industrial. 
A liquefação de gás natural, um processo que reduz em até 600 vezes o volume do produto, 
permite que ele seja transportado por caminhões para abastecer regiões localizadas fora dos 
eixos dos gasodutos existentes no país. A distribuição do gás liqüefeito será feita por uma 
empresa formada no início deste ano pela White Martins e a Petrobras. 
A empresa vai fornecer gases industriais, como oxigênio e nitrogênio e argônio, para os 
principais projetos em andamento na área siderúrgica. Já está certa a construção de uma 
planta de gases na usina que o grupo Gerdau vai construir em Araçariguama (SP) e outra na 
expansão que será feita na Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). A siderúrgica capixaba 
vai ampliar de 5 milhões para 7,5 milhões a sua produção de aço bruto até meados de 2006. 
Fora do setor siderúrgico, um dos investimentos da White Martins é uma planta de gases para 
a indústria de vidros Cebrace. 
A White Martins possui no Brasil, além de plantas instaladas dentro de outras empresas, 
fábricas em Manaus, Barra Mansa (RJ) e na cidade do Rio de Janeiro, empregando um total de 
4,3 mil pessoas no país. Em Barra Mansa e em Manaus a empresa produz cilindros de alta 
pressão, sendo que na capital amazonense os cilindros são específicos para uso em veículos 
movidos a gás natural. Na cidade do Rio de Janeiro a empresa produz equipamentos para a 
armazenagem de gases a baixíssimas temperaturas, abaixo de 100 graus Celsius negativos. 
(Fonte: Valor Econômico, 14/12/04) 
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WTC - primeira instalação fora da cidade de São Paulo 
 
O World Trade Center inaugura em outubro próximo sua primeira instalação brasileira fora de 
São Paulo. Trata-se do WTC Club de Santos, situado em um imóvel tombado pelo Patrimônio 
Histórico, no centro antigo da cidade paulista. O prédio recebeu investimento de US$ 3,5 
milhões.  
Com restaurante e espaço para eventos e reuniões, o clube fica num prédio de quatro andares, 
concluído em 1909, totalmente restaurado, onde primeiro funcionou o Banco Suíço e, depois, a 
Bolsa de Valores. O restaurante, no piso térreo, será um dos mais bonitos do País, segundo 
WTC.  
Com 300 centros em mais de 90 países, o WTC pretende crescer no País, realizando uma 
palestra por mês nas principais cidades do interior paulista. A intenção é criar cultura para atrair 
investidores.  
Construído com investimentos de 32 fundos de pensão e inaugurado em outubro de 1995, o 
WTC SP é um complexo imobiliário que ocupa área de 149 mil m². Reúne torres de escritórios, 
um centro de convenções, o Shopping D&D, o hotel Gran Meliá e áreas de lazer. O 
empreendimento dá um retorno anual de cerca de 11% sobre o capital investido.  
O WTC de São Paulo destaca-se também no plano internacional de negócios: está entre os 
três empreendimentos certificados na categoria Silver, a mais importante da WTC Association.  
No ano passado, o complexo paulistano colocou em atividade uma central de energia a gás 
natural. Sua capacidade de geração é suficiente para abastecer uma cidade de 5 mil 
habitantes. Com custo de US$ 3 milhões, a central garante economia na conta de energia e 
continuidade no fornecimento, em casos de racionamento ou blecaute.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 13/9/04) 
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Wyeth do Brasil investe US$ 2,2 mi para atender a AL 
 
O Laboratórios Wyeth-Whitehall, subsidiária da norte-americana Wyeth com fábrica em Itapevi 
(SP), está investindo U$ 2,2 milhões na instalação de linhas de embalagem de contraceptivos 
orais e de medicamentos para terapia de reposição hormonal, com capacidade para 50 milhões 
de unidades (caixas) por ano.  
Os produtos irão atender a demanda do mercado latino-americano, abastecido atualmente pela 
fábrica irlandesa, que continuará produzindo as drogas. 
O investimento está sendo aplicado em obras civis e na aquisição de equipamentos, onde 70% 
dos recursos estão sendo direcionados para a compra de equipamentos fabricados no Brasil. A 
linha será instalada dentro da Wyeth, em Itapevi, uma unidade moderna, inaugurada em 2001, 
com investimentos de US$ 55 milhões. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 17/12/04) 
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Yamaha investe US$ 30 milhões 
Esquenta briga das 
motos de 125 cilindradas 
Honda e Yamaha, as duas principais concorrentes no mercado nacional, lançam novos 
modelos populares 
Mauro Geres 
Editor-assistente do AN Veículos  
O Salão das Duas Rodas, que termina neste domingo, no pavilhão do Anhembi, em São Paulo, 
serviu como uma espécie de laboratório do que deve acontecer no mercado nacional de motos 
no ano que vem. E pelo número de novidades, a disputa pelos clientes promete ser ainda 
maior, particularmente, no segmento das 125 cilindradas. Nem mesmo a Honda, líder 
disparada nesta faixa que seria equivalente à dos carros populares, deixou por menos. Ao 
invés de uma, a marca passa a contar com duas versões da Titan. Tudo para manter a 
Yamaha comendo poeira na segunda colocação em vendas no Brasil. Na tentativa de reverter 
o quadro, a Yamaha partiu para uma solução radical. Vai aposentar a RD 135 a partir de 
março, quando as primeiras unidades da novíssima YBR 125 começarem a sair da linha de 
montagem. 
Investimento pesado 
Para tentar desbancar a rival Titan, a Yamaha não está economizando em recursos financeiros 
nem em novidades. Os US$ 30 milhões que devem ser investidos no projeto bancaram o 
desenvolvimento de motor, câmbio e quadro totalmente novos, além de melhorias na linha de 
montagem para garantir maior produção. Desenvolvida no Japão, a YBR é um modelo mundial 
com detalhes que atendem às preferências do consumidor brasileiro. Tem motor monocilíndrico 
de 124 cilindradas de quatro tempos, que, segundo a fábrica, pode chegar a rodar 70 km/litro 
de gasolina. É claro que para isso precisaria de condições mais do que favoráveis: tipo uma 
velocidade constante de 50 km/h, o que é praticamente impossível no congestionado trânsito 
de qualquer cidade de médio porte. Nas suspensões, tudo dentro do convencional: a dianteira 
é telescópica, enquanto a traseira tem braço oscilante assistido por um par de amortecedores 
com molas e cinco regulagens de carga. Os freios são a tambor nas duas rodas. Segundo a 
Yamaha, os tambores estão maiores, o que supriria a ausência do disco na roda dianteira. O 
design da moto é atual e chega a lembrar o estilo naked de motos de maior potência. A YBR, 
tem preço previsto para o Estado de São Paulo em torno de R$ 3.700,00 valor próximo aos 
modelos da Honda e das outras 125 existentes no mercado. 
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Zangrandi reúne operações em Araras (SP) 
 
Até o final deste ano a Saeco decide se vai instalar no País uma linha de montagem de 
máquinas de café expresso para uso doméstico. As negociações com a empresa italiana estão 
sendo conduzidas pelo empresário João Zangrandi, que há dois anos distribui os 
equipamentos da marca no Brasil.  
Enquanto a decisão não sai, o grupo comandado por Zangrandi - que inclui, além da Saeco 
Eletrodomésticos do Brasil, a fabricante de equipamentos agrícolas Duraface e a produtora de 
massas Granzani - programa investimentos da ordem de US$ 6 milhões para concentrar todas 
essas operações num complexo industrial em Araras (SP).  
Se a fábrica for aprovada, os investimentos podem alcançar até US$ 10 milhões. Serão 
utilizados recursos próprios nessa ampliação.  
O novo complexo será instalado numa área de 40 mil metros quadrados. A área de produção 
ocupará cerca de 15 mil metros quadrados - cerca de 5 mil metros para cada negócio. O 
espaço restante será utilizado em operações de logística e para futuras ampliações. A 
transferência das operações (a Granzani está instalada na própria cidade de Araras, enquanto 
a Duraface está instalada na vizinha São Carlos) deverá ser concluída até março do ano que 
vem. 
(Fonte: Gazeta Mercantil, 21/10/04) 
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ZARAPLAST vai investir US$ 52 milhões 
 
O grupo paulista ZARAPLAST, produtora de embalagens e artefatos de plástico, anunciou 
investimentos de US$ 52 milhões para construir três fábricas no sul de Minas Gerais. Serão 
duas unidades fabris em Pouso Alegre e outra em Varginha. As obras deverão começar já na 
próxima semana e a previsão é que em até um ano as três novas unidades produtivas do 
grupo estejam em operação. O Diretor Geral de Controle da ZARAPLAST, José Luiz Leite 
Ferraz, disse que, ao todo, 1,5 mil empregos diretos serão gerados. O grupo fatura US$ 400 
milhões por ano.  
 
GAZETA MERCANTIL– 30/07/2004 
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Zaraplast vai investir US$ 52 milhões em MG 
 
O grupo paulista Zaraplast, produtora de embalagens e artefatos de plástico, anunciou 
investimentos de US$ 52 milhões para construir três fábricas no sul de Minas Gerais. Serão 
duas unidades fabris em Pouso Alegre e outra em Varginha.  
As obras deverão começar já e a previsão é que em até um ano as três novas unidades 
produtivas do grupo estejam em operação. De acordo com a empresa, serão utilizados 
recursos próprios para construir as novas fábricas.  
Ao todo, 1,5 mil empregos diretos serão gerados. O grupo, que fatura US$ 400 milhões por 
ano, deve agregar com os novos investimentos US$ 90 milhões no primeiro ano de operação 
das fábricas e US$ 178 milhões a partir do segundo. A opção pelo Sul de Minas ocorreu por ser 
uma área central do País, perto de São Paulo e com acesso às regiões Centro-Oeste e 
Nordeste, além de estar próxima dos portos, pois essas unidades também irão exportar.  
Em Varginha, a Zaraplast investirá US$ 12 milhões em uma unidade para a produção de 
laminados plásticos e filmes térmicos para embalagens. Nessa unidade, serão empregadas 
500 pessoas. Pouso Alegre vai abrigar uma linha de produção de sacolas plásticas para usos 
diversos, incluindo modelos utilizados por redes de supermercados. Serão gerados 400 postos 
de trabalho e os investimentos previstos neste unidade são da ordem de US$ 10 milhões.  
A outra fábrica da cidade irá fabricar uma película chamada isofilme, produto que tem até cinco 
camadas plásticas, aplicado em embalagens de fraldas descartáveis, absorventes higiênicos e 
outros artigos de cuidados pessoais. A unidade de isofilme vai absorver o maior investimento 
da Zaraplast em Minas, da ordem de US$ 30 milhões, e deverá gerar 500 empregos.  
Há 35 anos no mercado, a Zaraplast, empresa 100% nacional, conta com três mil funcionários, 
distribuídos em quatro unidades próprias e três coligadas (com a norte-americana Clopay, 
pertencente ao grupo Griffon e a paulista Altaplast) .  
Com exceção de uma unidade industrial na cidade de Montenegro (RS), todas as outras estão 
instaladas em São Paulo (na capital e em Guarulhos). Essas fábricas produzem embalagens 
plásticas comercializadas no Brasil e no exterior, destinadas à indústria de alimentos, higiene, 
limpeza, química e petroquímica (principalmente fertilizantes e defensivos agrícolas), entre 
outras áreas, além de sacolas plásticas impressas.  
(Fonte: Gazeta Mercantil, 28/7/04) 
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ZF cresce 27% e prevê investimentos de R$ 12 milhões 
 
A Divisão ZF Sistemas de Eixos e Transmissões Fora de Estrada prevê fechar o ano com a 
produção recorde de 25,5 mil eixos para tratores agrícolas. O volume, o maior da história da 
divisão no País, representa crescimento de 27% em relação a 2003, quando foram fabricadas 
20 mil unidades. 
Para o próximo ano, prevê-se a manutenção do crescimento e produzir 15% a mais que o 
registrado em 2004. 
Para isso, a divisão pretende investir R$ 12 milhões em aumento de capacidade de produção, 
com a aquisição de novos equipamentos e a ampliação da linha de montagem de eixos. 
Os investimentos a serem aplicados em 2005 vão permitir que a divisão amplie sua capacidade 
para cerca de 35 mil eixos/ano. 
(21/12/2004) 
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ZTE investe US$ 10 milhões 
 
Em sua primeira viagem internacional, o novo presidente da empresa, Ying Yiming, falou sobre 
seus planos para o País, um dos principais focos em sua estratégia de expansão internacional 
Por Jô Elias 
As notícias boas já tinham sido anunciadas. No ano passado, executivos da ZTE contaram que 
a empresa tinha interesse em fabricar seus produtos por aqui, a princípio se utilizando da 
capacidade de terceiros, para finalmente montar sua própria fábrica. Neste ano, a boa nova 
veio de fora: a agência chinesa Sinosure, que fomenta a exportação naquele país, havia 
aprovado uma linha de financiamento de US$ 500 milhões para que a ZTE do Brasil financie a 
compra de seus equipamentos pelas operadoras brasileiras. Para coroar a iniciativa e provar 
que está de olhos bem abertos para o Brasil, o presidente da matriz, Ying Yiming, fez sua 
primeira viagem internacional depois que assumiu o cargo, em janeiro, visitando São Paulo 
durante a última Telexpo. Ele confirmou os investimentos por aqui e a abertura de uma fábrica 
em Barueri, a quarta fora da China, além de um centro de pesquisa e desenvolvimento, em 
parceria com uma instituição cujo nome não foi revelado. 
Yiming assumiu o maior posto desta empresa mista (30% da companhia, afirma o executivo, é 
do governo) muito jovem, aos 40 anos. Engenheiro com pós-graduação em ciências 
tecnológicas, ele ocupou diversos cargos na empresa, como vice-presidente sênior, diretor-
geral da divisão de handsets, entre outros. Durante a entrevista à RNT, ele recebeu a ajuda de 
Edson Côrrea de Melo, diretor de desenvolvimento de negócios e assuntos externos ZTE do 
Brasil, sobre as questões ligadas ao mercado local. 
RNT - Qual é o investimento que a empresa está fazendo no País? Quando teremos produtos 
com a marca por aqui? 
Ying Yiming - Já investimos US$ 3 milhões e em dois anos deveremos investir mais US$ 10 
milhões. Queremos entrar em operação no segundo semestre deste ano. 


