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■ AVIAÇÃO

Embraer inicia 
conferência na China
DA AGÊNCIA ESTADO

A conferência de opera-
dores da Embraer na China
(EOC, na sigla em inglês) co-
meçou ontem e vai sexta-
feira, na cidade de Han-
gzhou, província de Zhe-
jiang. O encontro reúne
companhias aéreas clientes
e fornecedores chineses das
famílias de E-Jets e ERJ 145.
A programação do evento
conta com workshops e dis-
cussões em grupo sobre ma-
nutenção e engenharia, su-
porte em voo e gestão de
materiais.

"A EOC China é um evento
anual exclusivamente dedi-
cado aos clientes chineses.
Constitui uma oportunidade
altamente eficiente para nos
comunicarmos com nossos

clientes e melhor entender as
suas necessidades. Além dis-
so, demonstra nosso com-
prometimento em satisfazer
os requisitos únicos deste
mercado, desenvolvendo so-
luções customizadas para a
região", disse, em comunica-
do, Siu Ying Yeung, chefe de
operações da Embraer China
Aircraft Technical Services.

CLIENTES. A EOC China 2011
é o décimo encontro dedica-
do aos clientes chineses. De
acordo com a Embraer, os
eventos dos últimos anos fo-
ram marcados pela contínua
expansão da base de clientes
e frota de aeronaves da em-
presa em operação na Chi-
na. No final de outubro, a
Embraer entregou o 100º
avião para a China.

DA AGÊNCIA REUTERS

O
presidente-execu-
tivo do Grupo Pão
de Açúcar, Enéas
Pestana, reiterou
que 2012 será o

ano em que a varejista se con-
centrará fortemente em expan-
são orgânica das lojas, após
priorizar a conversão de unida-
des este ano. "O ano que vem se-
rá um ano de forte expansão or-
gânica. Seguramos a expansão
este ano para reformular os for-
matos", afirmou a jornalistas,
após inauguração de um centro
de alto rendimento esportivo
em São Paulo. A companhia já
havia informado que planeja
abrir cerca de 420 lojas nos pró-
ximos três anos, sendo a maior
parte de unidades de pequeno
formato, os chamados super-
mercados de proximidade.

Segundo Pestana, o grupo fe-
chará este ano com o plano de
conversão de lojas concluído,

aproveitando o desaquecimento
do mercado em relação a 2010.
"Esperávamos um 2011 melhor,
aproveitamos para fazer a reade-
quação dos formatos", afirmou.

Ao longo deste ano, a varejis-
ta converteu as lojas Compre
Bem e Sendas para a bandeira
Extra e redesenhou as unidades
Assai, além de ter anunciado, há
cerca de dez dias, a conversão
de unidades Extra Fácil para a
marca Minimercado Extra. O
executivo disse ainda que as re-
giões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste possuem elevado poten-
cial para posicionamento do

grupo, que conta hoje com 25
terrenos disponíveis. 

Em relação às vendas de final
de ano, período mais importan-
te para o varejo, ele afirmou que
a companhia já apurou movi-
mento mais aquecido em no-
vembro na comparação com os
demais meses do ano e disse es-
tar "preparado em termos de
tecnologia e logística" para
atender a forte demanda. "Tra-
balhamos o ano inteiro para ga-
rantir este final de ano. Estamos
preparados para que não falte
crédito e não falte produto",
acrescentou.

VAREJO - Rede de supermercados planeja inaugurar cerca de 420 lojas nos 
próximos três anos, sendo a maior parte, unidades de pequeno formato

RODRIGO PETRY
DA AGÊNCIA ESTADO

O Grupo Pão de Açúcar inau-
gurou um núcleo de alto rendi-
mento esportivo na Zona Sul de
São Paulo. Localizado em terre-
no de 10 mil metros quadrados,
o centro esportivo consumiu in-
vestimentos de R$ 4 milhões. O
Núcleo de Alto Rendimento
(NAR) possui estrutura para
avaliação, desenvolvimento e
formação de profissionais do es-
porte. Tudo disponível gratuita-
mente para confederações es-
portivas sob a tutela do Comitê
Olímpico Brasileiro (COB).

No local, foi construído giná-
sio poliesportivo e estrutura pa-
ra atletismo e há equipamentos
para treinamento de potência
muscular e laboratório para
avaliação dos atletas.O espaço
tem estrutura interna para salto
com vara e estrutura externa
para salto em distância e salto
triplo. Segundo o grupo, a em-
presa pretende contribuir para a
formação de atletas brasileiros
na busca por melhores resulta-
dos na Olimpíada de 2016.

A cerimônia reuniu ex-espor-
tistas e vários atletas olímpicos,
entre eles a atual campeã mun-
dial do salto com vara Fabiana
Murer, o medalha de bronze na
maratona da Olimpíada de Ate-
nas Vanderlei Cordeiro de Lima,
o maratonista Marilson Gomes
do Santos e o ex-jogador de fute-
bol Raí. O núcleo também tem
patrocínio da Procter & Gamble.

Inaugurado
centro esportivo

em São Paulo

JOGOS

Pão de Açúcar quer forte
expansão orgânica em 2012

Quiosques para vendas online
RODRIGO PETRY
DA AGÊNCIA ESTADO

O Pão de Açúcar pretende
acelerar a adoção de quiosques
dentro das lojas de alimentos
para a venda de produtos por
meio da internet. Segundo o
presidente da companhia,
Enéas Pestana, a ideia é aprovei-
tar o fluxo de consumidores nos
supermercados para incentivar
as vendas online. "Os clientes
poderão comprar nos quios-
ques e receber os produtos em
casa", afirmou, após participar
da cerimônia de inauguração do
Núcleo de Alto Rendimento Es-
portivo da companhia.

Pestana falou também da
possibilidade da empresa de

comércio eletrônico norte-
americana Amazon vir para o
Brasil. "O mercado vem especu-
lando sobre a vinda, o que deve
acontecer. Não há dificuldade
para uma empresa de e-com-
merce entrar em qualquer país.
Aliás, muitos brasileiros já com-
pram na Amazon", disse.

Ele avaliou, porém, que o fa-
to de o Pão de Açúcar ou ou-
tras varejistas contarem com
lojas físicas é um diferencial
competitivo em relação à
Amazon. "Hoje, temos toda
uma parte física estruturada,
em termos de TI e logística, e
pessoas trabalhando no co-
mércio eletrônico", afirmou.

O executivo destacou ainda
que a empresa estuda formas de

entregar os produtos adquiridos
pela internet também nas lojas
físicas. "Podemos entregar na
loja em vez dos clientes espera-
rem em casa", disse. Pestana sa-
lientou ainda que a empresa es-
tá preparada para o crescimento
no fluxo de vendas do comércio
eletrônico neste final de ano. 

Pestana informou que o foco
de expansão da companhia em
2012 será o crescimento orgâni-
co. "Logo nos primeiros meses
de 2011 percebemos que o ano
não seria como o de 2010. Dessa
forma, aproveitamos para fazer
as readequações necessárias
nos nossos formatos", disse, em
referência às conversões de
CompreBem e Sendas, princi-
palmente, para lojas Extra.

ENÉAS PESTANA
PRESIDENTE-EXECUTIVO DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

O ano que vem será um ano de forte
expansão orgânica. Seguramos a expansão
este ano para reformular os formatos."
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Juros InflaçãoPoupança Correção
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INSS

Dólar comercial

Título da Dívida Externa

Euro

Imposto de Renda

Setembro/11 Outubro/11

CDB Dia Índice

Taxa Básica Financeira

HOT MONEY CAPITAL DE GIRO

Contribuinte individual e facultativos

Paralelo 1,700 1,820

Turismo 1,690 1,830

Salário até R$ 573,58 R$ 29,41

Salário de R$ 573,78 a R$ 862,11 R$ 20,73

Abril a junho/2011 6% ao ano

Julho a setembro/2011 6% ao ano

Outubro a dezembro/2011 6% ao ano

Salário de
contribuição

R$ %

Ao mês:

4,93%     
Ao ano:

32,90%
OVER CDI

Ao ano:

11,36%
Ao ano:

11,38%   

Valor mínimo 545,00* 11 ou 20

Valor máximo De 545,01 a 3.689,66 20

*Quem optar pela alíquota de 11% só pode se aposentar por idade

Até 1.107,52 8,00%

de 1.107,53 até 1.845,87 9,00%

de 1.845,88 até 3.691,74 11,00 %

30 dias

10,50%    
ao ano

60 dias

10,30%
ao ano

14/10 0,8948%

17/10 0,8517%

18/10 0,8517%

19/10 0,8517%

20/10 0,8609%

21/10 0,8061%

24/10 0,8015%

25/10 0,8984%

26/10 0,8799%

27/10 0,8704%

28/10 0,8260%

31/10 0,8229%

1/11 0,8954%

3/11 0,8250%

4/11 0,8835%

7/11 0,8133%

8/11 0,8470%

9/11 0,8726%

10/11 0,8726%

11/11 0,8583%

14/11 0,8128%

16/11 0,8621% 

17/11 0,8909%

18/11 0,8923%

21/11 0,8453%

Mês INPC INCC IGP-DI IGP-M IPCA

IBGE (IGP-DI/FGV) FGV FGV IBGE

OUT/10 0,92 0,20 1,03 1,01 0,75

NOV/10 1,03 0,37 1,58 1,45 0,83

DEZ/10 0,60 0,67 0,38 0,69 0,63

JAN/11 0,94 0,41 0,98 0,79 0,83

FEV/11 0,54 0,28 0,96 1,00 0,80

MAR/11 0,66 0,43 0,61 0,62 0,79

ABRIL/11 0,72 1,06 0,50 0,45 0,77

MAI/11 0,57 2,94 0,01 0,43 0,47

JUN/11 0,22 0,37 -0,13 -0,18 0,15

JUL/11 0,00 0,45 -0,05 -0,12 0,16

AGO/11 0,42 0,13 0,61 0,44 0,37

SET/11 0,45 0,14 0,75 0,65 0,53

OUT/11 0,32 0,23 0,40 0,53 0,43

12 MESES 6,66 7,72 6,78 6,95 6,97

NO ANO 4,94 6,61 4,72 4,70 5,43

Deduções: R$ 157,47 por dependente; pensão alimentícia integral; contribuição ao INSS. Aposentado com 65 anos ou
mais tem direito a uma dedução extra de R$ 1.566,61 no benefício recebido da previdência.

Até 1.566,61 - Isento

De 1.566,62 até 2.347,85 7,5 117,49

De 2.347,86 até 3.130,51 15 293,58

De 3.130,52 até 3.911,63 22,5 528,37

Acima de 3.911,63 27,5 723,95

Comercial 2,441 2,443

Compra    R$  1,812
Venda R$    1,813

Alta de 1,68%

Global 40 

US$ 1,306
Queda de 0,25%

Compra Venda

Compra Venda

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)                                      Deduzir (R$)

IGP-M (FGV)  1,0746 1,0695

IGP-DI (FGV) 1,0745 1,0678

IPCA (IBGE) 1,0731 —

INPC (IBGE) 1,0730 —

OObbss..: Fatores válidos para contratos cujo 
último reajuste ou acordo ocorreu há um ano

TBF

Salário Família TJLP

Segurados de empregos, inclusive 
domésticos e trabalhadores avulsos

Salário de contribuições (R$)           Alíquotas (%)

UFIR

R$ 1,0641

Obs.: De acordo com norma do Banco Central, os
rendimentos dos dias 29, 30 e 31 correspondem ao
dia 1º do mês subsequente.

Valores em %

Valores  (Em R$) Taxa Selic

Mês Sal./Mínimo   UPC     Vigência Valores

OUT/10 510,00 16,42

NOV/10 510,00 16,42

DEZ/10 510,00 16,42

JAN/11 540,00 17,45

FEV/11 540,00 17,45

MAR/11 545,00 17,45

ABR/11 545,00 17,45

MAI/11 545,00 17,45

JUN/11 545,00 17,45

JUL/11 545,00 17,45

AGO/11 545,00 17,45

SET/11 545,00 17,45

22/10/09 8,75%

28/1/10 8,75%

28/4/10 9,50%

09/6/10 10,25%

21/7/10 10,75%

1º/9/10 10,75%

20/10/10 10,75%

8/12/10 10,75%

19/1/11 11,25%

2/3/11 11,75%

20/4/11 12,00%

09/6/11 12,25%

20/7/11 12,50%

31/8/11 12,00%

Principais ações

Maiores altas

Maiores baixas

Queda de

0,79%
Queda de

2,11%

Dow Jones
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JBS ON/d 3,88%

TELEMAR N L PN/d 2,09%

KLABIN S/A PN/d 1,76%

SOUZA CRUZ ON/d 1,63%

GAFISA ON/d 1,54%

ELETROBRAS PNB/d 0,89%

Petrobras PN EJ 0,23%

Vale PNA N1 -0,24%

BMF Bovespa ON EJ NM -4,44%

Bradesco PN N1 -1,87%

Itaú Unibanco PN EDJ N1 -1,44%

Sid Nacional ON -3,21%

Vale ON N1 -0,59%

Gerdau PN N1 -2,39%

Petrobras ON EJ -0,55%

Usiminas PNA EJ N1 -2,19%

Valores em R$     

13 0,6045%

14 0,5815%

15 0,5802%

16 0,5802%

17 0,6223%

18 0,5823%

19 0,5807%

20 0,5460%

21 0,5414%

22 0,5468%

23 0,5795%

24 0,6081%

25 0,5996%

26 0,5901%

27 0,5658%

28 0,5627%

BMF BOVESPA ON/d -4,44%

B2W GLOBAL ON/d -3,38%

SID NACIONAL O/d -3,21%

ROSSI RESID ON/d -3,11%

■ REESTRUTURAÇÃO

Vale propõe mudar
diretoria executiva
MÔNICA CIARELLI
DA AGÊNCIA ESTADO

A Vale submeterá ao Conse-
lho de Administração reestru-
turação em sua diretoria exe-
cutiva. Com a reorganização,
Tito Martins, que respondia
pelas atividades da compa-
nhia no Canadá, passa a ocu-
par a diretoria de Finanças. A
proposta a ser apresentada
prevê que José Carlos Martins
fique com a diretoria executi-
va de Minério de Ferro e Estra-
tégia; que Eduardo Bartolo-
meo assuma a área de Fertili-
zantes e Carvão; Humberto
Freitas fique com Logística e
Pesquisa Mineral; Peter Pop-
ping com a diretoria executiva
de Metais Básicos e TI; Galib
Chaim com a área de Implan-
tação de Projetos de Capital e
Vania Somavilla com Recursos
Humanos, Saúde & Seguran-

ça, Sustentabilidade e Energia. 
A Vale informou ainda que

com a reorganização três exe-
cutivos deixam a diretoria exe-
cutiva da empresa: Mário Bar-
bosa (Fertilizantes); Guilher-
me Cavalcanti (Finanças e Re-
lações com Investidores) e
Eduardo Ledsham (Opera-
ções Integradas).

Em nota, a mineradora in-
formou que a reorganização
tem como objetivo definir
modelo de operação com pa-
péis e responsabilidades mais
claros por unidade de negó-
cios. " Cada diretor executivo
responsável pelo planeja-
mento, desenvolvimento de
novos negócios, operação,
marketing e vendas. Este mo-
delo contribuirá para alcan-
çar os objetivos de cresci-
mento e consolidação dos
negócios, buscando o fortale-
cimento da Vale". 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 nov. 2011, Seudinheiro, p. B4.




