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L I V R E M E R C A D O

TOMA POSSE hoje Nelson Gomes na recém-criada diretoria de

Lubrificantes do Sindicom. Buscará regulamentação para o setor, que em

2010 movimentou R$ 8 bi, tem 150 produtores e 200 importadores.

Trens mais seguros

Divulgação

APÓS TRÊS anos de obras, será inaugurado na 2a- o viaduto entre as

estações Japeri e Paracambi (RJ). Ele extingue o cruzamento direto

entre trilhos de carga e urbanos, evitando acidentes como o de 1996,

que matou 90 pessoas, e reduzindo as viagens em até 15 minutos. Por

dia, passam ali 70 trens da MRS e 60 da Supervia. A MRS investiu

R$ 15 milhões, após acordo com a Secretaria estadual de Transportes.

Lubrax no iPad
Divulgação

A BR lança no domingo uma

campanha anunciando a

revitalização total da marca

de lubrificantes Lubrax. As

peças incluem um anúncio

interativo para iPad. A

criação é da agência Master.

• A REUNIÃO do Confaz hoje, no
Rio, terá quórum recorde. Ontem, na
prévia, estavam 25 dos 27
secretários de Fazenda. Em debate,
o ICMS em compras na web.

• A ESCOLA de Vôlei Bernardinho
abriu em Niterói sua 1a- franquia. E
fechou contratos em Recife, Bauru,
Santos, Campina Grande, João

Pessoa e Fortaleza. A meta é passar
de 20 unidades em 2011.

• O TIJUCANO abre as portas hoje.
O empresário Jorge Mansur investiu
R$ 200 mil no bar na Tijuca.

• A PLURAL Capital, fundada por
ex-donos do Banco Pactual, tem
novo sócio: Cláudio Pracownik.

E-mail: colunanegocios@oglobo.com.br
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Petrobras altera projeto do Comperj
para incluir gás natural do pré-sal
Braskem comandará toda a parte petroquímica do complexo em Itaboraí

Ramona Ordoñez e Bruno Rosa

● A Petrobras fez uma alteração
radical no projeto do Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro
(Comperj), em construção em
Itaboraí, no Estado do Rio. Além
do petróleo pesado que será
usado na produção de com-
bustíveis (diesel, nafta e que-
rosene de aviação), a estatal
agora vai usar gás natural do
pré-sal para a fabricação de ma-
téria-prima destinada à indús-
tria petroquímica (plásticos). A
informação foi dada ontem pelo
diretor de Abastecimento da Pe-
trobras, Paulo Roberto Costa.

A Braskem, de cujo capital a
Petrobras detém 32%, vai co-
mandar a parte petroquímica no
empreendimento. Segundo fon-
tesdomercado,acompanhiavai
investir cerca de US$ 2 bilhões
no projeto, que envolve três uni-
dades industriais. Apesar de não
revelar os valores, Carlos Fa-
digas, presidente da Braskem,
afirmou que o investimento será
o maior da empresa nos pró-
ximos anos. Segundo ele, há um
desejo de se usar gás natural no
setor petroquímico, assim como
é feito na Riopol, em Caxias.

— O Comperj é uma neces-
sidade. Com o aumento do preço
do petróleo, a petroquímica ba-
seada a gás ficou mais com-
petitiva. Os trabalhos com a Pe-
trobras estão evoluindo bem. A
Petrobras vai comandar a parte
de petróleo; e a Braskem, a de

petroquímica — disse Fadigas.
No Comperj, a Braskem, se-

gundo a Petrobras, terá unidade
que vai produzir eteno (petro-
químico básico) usando o gás
natural. Além disso, a empresa
vai construir no polo uma uni-
dade industrial para produzir po-
lietileno e uma outra para po-
lipropileno (ambos petroquími-
cosdesegundageração),usando
o eteno como matéria-prima.

Braskem vai investir
R$ 1,6 bilhão em 2011

— Com o uso do gás natural,
o projeto se torna mais atraen-
te economicamente, e mais
amigável ao meio ambiente —
destacou Costa.

A última versão do projeto
incluía duas refinarias que usa-
riam apenas petróleo pesado
para produzir combustíveis e
matérias-primas petroquími-
cas. Agora, diz a Petrobras, a
unidade que será construída pe-
la Braskem, com capacidade pa-
ra produção de 1 milhão de
toneladas de eteno, usando co-
mo matéria-prima 14 milhões de
metros cúbicos por dia de gás
natural, deverá entrar em pro-
dução entre 2016 e 2017. Costa
explicou que a decisão de usar
gás natural também foi tomada
após a descoberta das reservas
dos campos de pré-sal, na Bacia
de Santos:

— Em abril ficará pronto o

documento que definirá a par-
ticipação da Braskem.

O conselho da Braskem apro-
vou o investimento no Comperj
no último dia 16. Segundo Fa-
digas, haverá ainda mais recur-
sos para outros projetos, com o
crescimento de 10% previsto pa-
ra este ano no setor de plástico:

— Vamos investir R$ 1 bilhão
em uma planta de PVC em Ala-
goas e outros R$ 300 milhões em
uma unidade de butadieno (para
borracha) no Rio Grande do Sul.
Vamos ainda ter unidade para
polipropilenoverde(feitoapartir
de etanol), em local ainda não
definido.Em2011,vamos investir
R$ 1,6 bilhão. Vamos ampliar
algumas unidades. ■

POLO, QUE já teve a terraplanagem concluída, vai receber investimentos de US$ 2 bilhões da Braskem, diz fonte

Marcelo Carnaval/15-12-2010

Nasce a 1a- agência de
publicidade ‘pop-up’
Nova S/B cria empresa temporária em São Paulo
para ajudar comerciantes e avaliar consumidores

Germano Oliveira

● SÃO PAULO. O publicitário
paulista Bob Vieira da Costa
acaba de criar a primeira agên-
cia brasileira com o conceito
pop-up (temporário), prome-
tendo abrir um novo filão na
publicidade no país. Ao es-
tabelecer a Nova/Batata, com
o site www.novabatata.com.br,
a agência Nova S/B pretende
ajudar na organização de cerca
de mil pequenos comerciantes
varejistas de São Paulo con-
centrados no Largo da Batata,
em Pinheiros, Zona Sul da ca-
pital. A agência vai durar so-
mente três meses, período no
qual publicitários da empresa
trabalharão gratuitamente pa-
ra atender os comerciantes em
suas necessidades de comu-
nicação e, principalmente, de
marketing.

— A Nova/Batata será a pri-
meira agência pop-up do Bra-
sil. Além de ajudar os peque-
nos comerciantes que se es-
tabelecem há décadas no Lar-
go da Batata, uma das regiões
de maior movimento da ci-
dade, poderemos conhecer
melhor o novo consumidor,
que acaba de emergir para a
classe média. É uma via de
duas mãos: trabalharemos de
graça para os comerciantes,
mas aprenderemos sobre os
hábitos do novo consumidor
brasileiro — disse Vieira da
Costa, que comanda a Nova
S/B, a 26a- maior agência de
publicidade do país e que ocu-
pa a quarta posição entre as
empresas com capital 100%
nacional.

Reforma vai transformar
o Largo da Batata

O Largo da Batata, que está
sendo totalmente reurbaniza-
do, com gigantescas obras pa-
ra integração de várias pla-
taformas de transporte (me-
trô, ônibus e trem), recebe

diariamente milhares de pes-
soas. Com a reforma, deverá
passar a ser um dos centros
comerciais mais importantes
de São Paulo.

De olho nesse mercado, a
Nova/Batata vai contratar 15
estagiários de jornalismo, pu-
blicidade, webdesign e cria-
ção visual para atender às
necessidades dos comercian-
tes. Eles desenvolverão logo-
marcas e fachadas comer-
ciais, organizarão vitrines e
letreiros e criarão folders —
em suma, trabalharão em ci-
ma de todas as demandas de
comunicação impressa e vi-
sual para impulsionar os ne-
gócios dos lojistas.

— Também vamos criar si-
tes e implementar o chamado
marketing cruzado. O proprie-
tário de um bar que vende
sucos pode fazer propaganda
com o dono da pastelaria ao
lado, oferecendo serviços con-
juntos. Isso reduz custos e au-
menta a receita — explicou
Vieira da Costa.

Ideia pode ser implantada
em outras cidades

Segundo ele, se a experiên-
cia for bem-sucedida, o pro-
jeto poderá ser levado para
outras capitais.

— A agência do Largo da
Batata é um laboratório cria-
tivo, que pode ser levado a
outras regiões, como o Rio de
Janeiro. Vamos conhecer o no-
vo consumidor brasileiro com
o olhar do varejo, numa ex-
periência inédita no país —
afirmou Vieira da Costa.

A Nova S/B tem contas de
publicidade do governo do Es-
tado do Rio, da prefeitura de
São Paulo e da Organização
Mundial da Saúde. Em 2008, a
empresa foi a primeira agência
brasileira a produzir uma cam-
panha global de combate ao
fumo, levada ao ar simulta-
neamente em 200 países. ■

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 abr. 2011, Economia, p. 25.




