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Setordebelezaquer
mostraracaraláfora

Número

US$ 5,2

Bilhões

foram as exportações brasileiras
de carne e açúcar para os países
árabes em 2009, segundo a Câmara de Comércio Árabe Brasileira

SERGIO ZACCHI/VALOR – 15/5/2007

Associação Brasileira da Indústria
de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos (Abihpec)
vai focar suas atenções no mercado externo em 2010. No ano
passado, enquanto os dados gerais dosetor mostraram crescimento de 14,75% das vendas,
que bateram na casa dos R$ 24
bilhões, as receitas com exportações caíram 9,3%, somando
US$ 587 milhões. O dólar baixo
e a crise são apontados como os
principais motivos desse resultado desfavorável. “Os países
consumidores sofreram com a
falta de crédito, que afetou o
mundo como um todo”, diz
João Carlos Basílio da Silva,
presidente da Abihpec e dono
da fabricante de sabonetes e colôniasRastro. Segundoele, a estratégia para ganhar mercados lá fora já está traçada. No
dia 2 de março, a Abihpec assina o novo programa de estímulo às exportações do setor com
a Apex, batizado de Beautycare Brazil. A iniciativa vai contar com a participação das 40
principais exportadoras brasileiras de produtos de beleza e
mais um grupo de sete aspirantes aos mercados estrangeiros.
A ideia da Abihpec, além de
promover o contato direto dos
fabricantes nacionais com os
exportadores, é chegar mais
perto dos consumidores finais
dos locais com os quais pretende fazer negócios. Entre as iniciativas, estão programados
eventos nos pontos de venda,
como limpeza de pele e aulas de
maquiagem. A Abihpec vai concentrar esforços em seis países
que, na sua avaliação, apresentam boas perspectivas de aumento das vendas. São eles: Pe-

A

Votorantim Metais
reúne clientes mundiais
A Votorantim Metais vai realizar, no dia 2 de março, no World
Trade Center, em São Paulo, o
encontro “Elementos do Futuro – Encontro de Clientes”. São
esperados 500 participantes,
do Brasil e do exterior. O objetivo do evento é entender melhor
as necessidades dos mercados
com os quais a Votorantim Metais mantém negócios e, a partirdaí,criarestratégiasdiferenciadas para atender os diferentes públicos e segmentos em
que atua. No encontro, serão
realizados debates sobre perspectivas econômicas do Brasil,
mercado de metais e commodities no mundo. Essa é a primeira vez que a empresa reúne sua
clientela local e internacional.

Minha Casa, Minha
Vida sem lotes em BH

BASÍLIO DA SILVA – Contato direto com o consumidor no exterior

ru, Colômbia, Portugal, Angola,Moçambique eArábia Saudita . O Brasil já exporta para 128
países. Há 10 anos, quando a
Abihpec assinou o primeiro
programa de cooperação com
a Apex, eram apenas 76.
O esforço para melhorar o
desempenho no front externo
coincide com um momento es-

pecialmente favorável para os
fabricantes nacionais no mercado interno. No ano passado,
o setor completou um ciclo de
14 anos com taxas médias de
crescimento acima dos dois dígitos. “Devemos manter esse
ritmodecrescimentonos próximos cinco anos”, afirma Basílio
da Silva.

O programa Minha Casa, Minha Vida, de incentivo à aquisiçãodacasaprópriapelapopulação de baixa renda, corre o risco de não cumprir suas metas
em Belo Horizonte. Não é por
falta de dinheiro, que a Caixa
Econômica Federal (CEF) tem
de sobra para investir, ou por
desinteresse das construtoras.
O motivo é mais prosaico: faltam terrenos disponíveis com
preços que atendam às condiçõesdo programana capitalmineira. AMRV, uma das maiores
construtorasdo País, já admite,
por exemplo, que a maior parte
das 12 mil unidades que pretendeconstruirem2010serálocalizada nos municípios vizinhos a
BH, pertencentes à região metropolitana da capital.

Quem vai ficar com
a Intermédica?

Bic brasileira é a que
mais cresce no mundo

A conferir: o empresário Paulo
Barbanti estaria tentando vender a Intermédica, de São Paulo.Elejáhavia concedidoomandato, sem sucesso, em 2007, para o Morgan Stanley, e agora
contratou o Credit Suisse. A
Amil, que comprou recentemente a Medial Saúde, seria
umadasinteressadas, masonegócioempacounosvalores.BarbantiquerR$2bilhõesparapassaronegócioadiante,masopreço foi considerado exagerado –
no máximo, a Intermédica valeria R$ 800 milhões. A Amil nega que esteja interessada.

A subsidiária brasileira da Bic
foi a que mais cresceu em vendas entre todas as operações do
grupo francês em 2009: a empresa teve um aumento de 30%
sobre 2008, registrando um faturamentolíquidodeR$470milhões com suas três linhas de
produtos (papelaria, isqueiros
e barbeadores).
Número

US$ 3,6

Bilhões

é o valor estimado das indenizações que a Toyota deverá pagar a
seus clientes nos Estados Unidos

Nestlé lança suco sem
aditivo para emergentes
Com maior poder de compra
nas mãos, as classes C e D estão
cada vez mais exigentes com a
qualidadedosprodutosqueconsomem. A Nestlé percebeu isso
e está lançando nesta terça feira o refresco em pó La Frutta,
que não leva corante artificial
na fórmula. A empresa conta
com esse diferencial para enfrentar a Kraft, líder da categoria, com a marca Tang. O maior
grupo de alimentos do mundo
está de olho em um mercado
que movimenta R$ 1,5 bilhão
anualmente, segundo dados da
Nielsen. O produto estreia nas
regiões Sul e Nordeste.

“Os aeroportos
ainda não têm perspectiva concreta de
investimentos em
ampliação da capacidade, modernização
dos sistemas e melhoria na gestão e
nos procedimentos”

●●●

Paulo Godoy, presidente da Abdib, a respeito da ampliação da
infraestrutura aeroportuária para
a Copa de 2014

Revestimentos italianos
para consumidor vip
Fornecedores de maquinário
para as indústrias do setor, os
fabricantesitalianos de revestimentos estão chegando ao mercado brasileiro, de olho no consumidor de alto padrão. Em
princípio, eles trarão produtos
nobres, como o mármore de
Carrara, porcelanato e vidro
trabalhado. “A ideia é oferecer
materiais sofisticados, design
exclusivo e projetos personalizados”, diz Ronaldo Padovani,
do Instituto Italiano para o Comércio Exterior, uma espécie
de Apex peninsular. Uma das
atrações é a cerâmica ornada
de prata e ouro, vendida a um
valor estimado de R$ 200 por
metro quadrado. Segundo Padovani,sãoesperadosrepresentantesde11empresas,queparticiparão da 8ª Expo Revestir,
marcada para o período de 9 a
12 de março, em São Paulo.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B18.

FORMALIZAÇÃO

TECNOLOGIA

Empreendedor individual
ganha novo impulso no País

Americanos
identificam
hacker que
atacou Google

Com mudanças no portal, programa passa a receber cerca de 3 mil adesões por dia

PEQUIM

KEINY ANDRADE/AE

MICROEMPRESAS
Naiana Oscar

Em vigor há sete meses, o programa microempreendedor individual(MEI),lançadopelogoverno federal para estimular a
formalização de trabalhadores
autônomos, começa, enfim, a
engrenar. A média de três mil
cadastros por semana registrada até janeiro saltou para três
mil por dia em fevereiro. A meta é ultrapassar um milhão de
formalizações até o fim do ano.
O programa ganhou força
com a reestruturação do portal
do empreendedor. A versão 2.0
entrou no ar no último dia 8. Até
então, o cadastro pela internet
estavadisponívelapenasnoDistrito Federal e em outros oito
Estados brasileiros, entre eles
São Paulo e Minas Gerais. Agora, o sistema tem abrangência
nacional. A demora para ampliar o acesso de outros Estados ocorreu, segundo o governo federal, porque a maioria
dos municípios não conseguiu
se adequar a tempo às normas
da Receita Federal.
Nas últimas semanas, o portal, que era um teste de persistênciaaoscandidatosà formalização, ficou mais simples. Em
apenas uma tela, o empreendedorinforma RG, CPF e CEP, na-

cionalidade, data de nascimento,endereçoeocódigodaClassificação Nacional de Atividade
Econômica. Tudo é feito online
e a autorização sai imediatamente,semnecessidade dedeslocamento.Osistemaantigoexigiaopreenchimentode41 informações em 40 telas diferentes,
uma para cada órgão que integra o processo. O microempresário também tinha de imprimir um protocolo e levá-lo, pessoalmente, à Junta Comercial.
O escritor Kadu Lago , de 33
anos, quase desistiu. Ele calcula ter perdido duas semanas do
mês de dezembro tentando se
tornar um microempresário.
“Não faço ideia de quantas vezes tive meu CPF bloqueado pe-

Programa tem
até agora 168 mil
profissionais
cadastrados
laquantidadedetentativasfrustradasquechegueiafazer”,conta. No fim do ano passado, depoisde centenas de formulários
preenchidos e repreenchidos,
Lago foi aconselhado a esperar
pelo novo site. “Deu certo, mas
nãofoina primeira nem nadécima tentativa que consegui.”
Superados os momentos de
fúria em frente ao computador,
Lago, agora com CNPJ, faz planos para seu empreendimento.
Coma formalização, elepretende oferecer um serviço mais
completo aos clientes e, claro,
expandir os rendimentos. O escritor faz biografias encomendadasporanônimos que,provavelmente, jamais teriam suas

ESCRITA – Com CNPJ, Kadu Lago pretende expandir seus serviços

ESTÍMULO À FORMALIZAÇÃO
Lei que criou o empreendedor individual, em vigor há 7 meses,
pretende regularizar 10 milhões de trabalhadores

Requisitos
l

Receita bruta: até R$ 36 mil

l

Funcionários: no máximo um

Contribuição mensal
SETOR

VALOR

SENDO

Comércio
R$ 52,15 R$ 1,00
ICMS
ou indústria

Benefícios

Prestador
de Serviço

R$ 56,15 R$ 5,00
ISS

Aposentadoria por idade
Salário maternidade
l Auxílio doença
l Auxílio acidente

Atividade
Mista

R$ 57,15

l
l

R$ 1,00
ISS
R$ 5,00
ICMS
INFOGRÁFICO/AE

histórias contadas se não pagassem por isso. Lago apenas escreve o texto. Editar o
livro era um custo impensável como pessoa física. Mas,
no portal, ele criou um selo
editoriale agora pode dar suporte ao cliente até a noite de
autógrafos.
O escritor está entre os
30.322 autônomos queseformalizaram entre os dias 8 de
fevereiroe sexta-feira passada, já com o site novo. De
acordo com o balanço geral
do programa, desde julho do
ano passado foram registrados 168 mil cadastros – o que
representa 17% da meta de 1
milhãode formalizaçõesprevistas até dezembro.
O secretário de Comércio
e Serviços do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, Edson
Lupatini Júnior,diz queonúmeroseráatingidocomfacilidade e talvez seja até ultrapassado. “Com as mudanças, essa será uma meta muito tranquila de cumprir.”
ParaopresidentedoSindicato dos Contabilistas de
São Paulo, José Heleno Mariano, só será possível impulsionar a adesão ao programa
com mais divulgação – que,
por enquanto, tem deixado a
desejar. “A informação não
chega aos mais interessados”, diz. Sebrae e governo
federal prometem campanhas nacionais a partir de
março.Oquehá,por enquanto, éuma ação demerchandising em novela da rede Globo: uma sacoleira vivida pela
atriz Heloísa Périssé tornouse empreendedora individual. ●

Analistas do governo dos Estados Unidos acreditam que um
homem conectado ao governo
chinês tenha escrito a parte
principaldeumprogramadeespionagem usado em ciberataquescontraoGooglenoanopassado. A informação foi publicada, ontem, no jornal Financial
Times.
As alegações sobre o software de espionagem são o mais recente episódio que opôs o Google e os EUA à China, que conta
com uma muralha de controle
sobre a internet e uma legião de
hackers. Em janeiro, o gigante
dasbuscasameaçousairdaChina e fecharseu portal em chinês
Google.cn, por causa das queixasdecensura e ataquessofisticados praticados por hackers
chineses.
O homem identificado pelo
governo americano seria um
consultor de segurança, com
cerca de 30 anos de idade. Segundoojornal,elepublicoupartes do programa em um fórum
de hackers, onde o descreveu
comoalgoemque“estavatrabalhando”. O criador do spyware
trabalha como freelancer e não
lançou o ataque, mas as autoridades chinesas tinham “acesso
especial” ao seu programa, de
acordo com a reportagem. “Se
ele deseja pesquisas no campo
em que é melhor, precisa seguir
as instruções do governo de vez
em quando”, teria dito o pesquisadoramericanonão identificado, segundo o jornal.
AreportagemdoFinancialTimes também menciona fontes
não identificadas e confirma a
informação de que os analistas
teriam identificado a origem
dos ataques online em duas instituições chinesas – a prestigiosa Universidade Jiaotong, em
Xangai, e a escola vocacional de
Lanxiang. ● REUTERS

