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NEGÓCIOS & cia
Flávia Oliveira

EXECUÇÃO LENTA (em R$ bilhões)

Proporção

Fonte: Ministério do Planejamento

Projetos só Rio

Total Rio

Total Brasil

10,673

12,358

23,031

108,041

3,833

8,134

11,967

62,246

Gasto previsto
(em 2011)

Realizado
(até outubro)

36%

66%

52%

58%

Rio e outros
estados

A UNICARIOCA está investindo R$ 1 milhão na compra de 565

computadores da Dell. Os novos aparelhos vão economizar, por ano,

30% de energia elétrica. A meta é renovar as máquinas a cada três anos.

Investimento aquém do previsto no Rio
● Está aquém da média nacional a exe-
cução orçamentária das estatais federais
no Rio este ano. De acordo com a Portaria
29, publicada em 29 de novembro pelo
Ministério do Planejamento, os gastos no
estado, até outubro, estão pouco acima de
um terço (36%) da dotação fixada para todo
o ano (veja o gráfico). No
Comperj, a Petrobras de-
sembolsou R$ 1,8 bilhão de
R$ 5,8 bi orçados. Diante
dos números, o deputado
Otavio Leite (PSDB-RJ) anunciou que en-
trará com requerimento de informação no
Ministério de Minas e Energia. Quer saber
por que os gastos da estatal estão aquém
do previsto. Murilo Barella, do Departa-
mento de Coordenação e Governança das
Estatais no Planejamento, diz que os nú-

meros do Comperj foram revistos e estão
muito acima do que saiu na Portaria 29. A
dotação para 2011 passou a R$ 4,913 bi, dos
quais R$ 2,9 bilhões foram gastos até ou-
tubro. Barella afirma que os desembolsos
no Rio são maiores, quando se consideram
projetos que englobam outros estados,

caso da exploração de óleo
egásnaBaciadeSantos,do
gasoduto Rio-ES e da hi-
drelétrica de Simplício.
Nesse caso, os desembol-

sos chegam a 66%. Na média, o Rio recebeu
52% dos investimentos, contra 58% do país.
O excesso de projetos (privados) em an-
damento no estado estaria atrasando obras
estatais, por falta de mão de obra e equi-
pamentos, diz. Ele nega qualquer relação
com o ajuste fiscal.

Estatais fizeram 36%
das obras exclusivas

Cheia de gás 1
● A Ceg Rio está fornecendo
gás natural para a fábrica de
pneus da Michelin em Itatiaia
(RJ). É a 1a- cliente da
distribuidora na cidade. A
indústria, que usava óleo
combustível, reduzirá o
volume de emissões de CO2
com a troca. Receberá, de
início, 2,8 milhões de metros
cúbicos ao ano. Chegará a
11,9 milhões em 2014. Só na
construção de gasoduto de
7.800 metros, a Ceg Rio
gastou R$ 5,2 milhões.

Cheia de gás 2
● A Ceg fechou acordo em 16
processos levados à Semana
Nacional de Conciliação,
organizada pelo TJ-Rio, em
fins de novembro. Registrou
100% de entendimento.

Qualificação
● Petrobras e Prominp
lançaram ontem o Programa
de Desenvolvimento de
Fornecedores em Engenharia.
A ideia é melhorar a gestão e
os sistemas de prevenção em
saúde, meio ambiente e
segurança, além de aumentar
a competitividade nas
licitações da estatal. Já foram
selecionadas 185 empresas.
As aulas começam em março.
Serão nove meses de cursos
no Sesi. Outras turmas serão
formadas ano que vem.

Incentivo ao MAM
● O Museu de Arte Moderna
do Rio vai recorrer à Lei de
Incentivo à Cultura para
receber doações dedutíveis
do IR. As contribuições
devem ser feitas até dia 30
para valerem na declaração
2011/2012.

Banda larga
● A italiana Onda, de telefonia
móvel, espera elevar em 56%
o faturamento no Brasil este
ano, para R$ 50 milhões.
Lançou três celulares em
2011. O último (N236) chegou
quinta passada às lojas do
Magazine Luiza. No próximo
semestre, a empresa estreia
banda larga de 14,4 MB por
segundo, em parceria com
operadoras locais. Na Europa,
essa é a velocidade mínima
oferecida pela companhia.

Sobe o som
● A Serenata, mineira de lojas
de instrumentos musicais,
abriu duas filiais este ano.
Uma fica em Contagem; outra,
no BH Shopping. A rede tem,
agora, quatro unidades.
Investiu R$ 2,2 milhões e
cresceu 15% no ano.

Cama e mesa
● A Alfaias, carioca de cama,
mesa e banho, vai sair de seis
para 20 lojas, até o fim de
2012. É resultado da
associação com a It Brands,
que passa a coordenar o
novo sistema de franquias da
marca. Cada unidade sairá
por R$ 200 mil. A meta é
faturar 30% mais e estrear em
outras cidades fluminenses.
Neste Natal, a rede espera
elevar as vendas em 20%.

Brasil na mira da DHL
● Conhecida no Brasil prin-
cipalmente pela entrega ex-
pressa, a alemã DHL está
apostando alto no país. A ex-
pansão do setor de petróleo e
gás levou a empresa a estrear
por aqui o serviço de geren-
ciamento de cadeia de su-
primento (em inglês, Supply
Base Management). Só depois
o projeto chegará ao Mar Cás-
pio e a outras regiões do pla-
nejamento. O plano mobiliza
diversas áreas da DHL: da mo-
vimentação de carga pesada
ao controle de logística e ao
assessoramento para trans-
porte de líquidos. “Podemos
até transportar combustível,
embora o foco não seja com-
petir com Petrobras e Trans-
petro”, disse Mark Johnson,
vice-presidente de operações
de energia e química. O exe-
cutivo americano veio ao Rio
recentemente para a reunião
global da diretoria do grupo.
Thiago Aracema, diretor dos

projetos de Oil & Gas para o
Brasil, lembra que as ações da
DHL se concentram no Estado
do Rio, onde estão instaladas
quase todas as empresas do
setor, a começar pela Petro-
bras. O grupo também está
atento a oportunidades em
São Paulo, no Espírito Santo e
no Nordeste. “Neste projeto, o
de maior potencial de cres-
cimento para a DHL no mun-
do, a empresa planeja tripli-
car participação no mercado
nacional do setor, nas três
divisões de negócios (Ex-
press, Supply Chain e Global
Forwarding)”, anunciou Ara-
cema. Os próximos cinco
anos, completou, serão de for-
te crescimento e ampliação
de infraestrutura, especial-
mente no Rio. O estado abri-
gará depósitos e bases ope-
racionais, com abertura de
mais de dois mil postos de
trabalho, dependendo do vo-
lume de contratos fechados.

Embarcação de apoio

Divulgação

A BRASIL Supply lança o BSCO 03. É a 3a- embarcação para

transporte de cargas e passageiros deste ano. Será batizada

amanhã, no Rio, e começa a operar no início de 2012, como

apoio a operações da Petrobras em plataformas de petróleo e gás

no Nordeste. A empresa vai construir seis barcos UT 4000, para

carga, até 2014, projeto de US$ 70 milhões. Além de 17 do

tipo BSCO em três anos, com aporte de US$ 250 milhões.

DOIS EM UM

D
iv

ul
ga

çã
o

A FRUITTELLA Swirl, marca de

balas duras da Perfetti Van Melle,

lança a Fruittela Fruit Mix. A

novidade traz dois sabores numa

só embalagem: morango com

creme e laranja com creme.

MAIS DIGITAL & MÍDIA HOJE NA INTERNET:
oglobo.com.br/digitalemidia

PESQUISA: Estudo revela que Facebook é o
aplicativo mais popular na plataforma Android,
superando até o app Gmail

HOMENAGEM: Steve Jobs vira estátua de bronze
(feia) na capital da Hungria

CUIDADO: Google compra domínio .xxx para o
YouTube para proteger a marca e não para veicular
vídeos de pornografia, diz site
...........................................................................................................................
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Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no
Twitter: twitter.com/digitalemidia

DIGITAL & MÍDIA

iPad 3 deve ser lançado em três ou
quatro meses, afirma site taiwanês
Fornecedores de componentes já começaram a entregar peças para o novo tablet

● TAIPEI e CUPERTINO. A próxima
geração de iPads, o iPad 3, deve
chegar dentro de três ou quatro
meses, afirma o “DigiTimes”.
Fontes da cadeia de suprimen-
tos disseram ao site taiwanês
que já começaram a entregar
componentes para os novos ta-
blets e que reduziram o for-
necimento de peças do iPad 2.

Entretanto, a produção de
iPad 2 não deve cessar. Con-
tinuou elevado o número de uni-
dades produzidas no quarto tri-
mestre deste ano — entre 14 e 15
milhões. Para o primeiro trimes-
tre de 2012 é aguardada uma
redução de quatro a cinco mi-
lhões de unidades, abrindo ca-
minho para o lançamento do
novo iPad 3.

A Foxconn deve começar a
produzir a próxima geração de
iPads em janeiro e aumentará a
sua produção em fevereiro, de
acordo com uma nota divul-
gada recentemente de Kevin
Chang, analista do Citigroup
Global Markets.

A produção dos novos iPads
deve ultrapassar os 9,5 milhões
de unidades no primeiro trimes-
tre de 2012, estimam os for-
necedores de peças.

Outros rumores apontam
que a Apple estaria também
focando seus esforços para de-
senvolver um novo produto
equipado com uma tela de 7,5
polegadas, mais barato que as
versões atuais. A Apple não
confirma a produção de um
novo tablet nem de um dis-
positivo mais barato.

Mais de 100 milhões de apps
baixados na Mac App Store
Analistas afirmam que os

rumores podem gerar um
efeito negativo, ainda que pe-
queno, sobre as vendas da
Apple na temporada de fé-
rias. Os consumidores po-
dem ficar esperando pelo
iPad 3, que virá em breve, em
vez de comprar de imediato
um iPad 2 até o Natal.

A estimativa dos fabricantes

ouvidos pelo site é de que as
vendas de iPads em 2012 to-
talizem 40 milhões de unidades.

A Apple anunciou ontem
que mais de 100 milhões de
aplicativos foram baixados
da Mac App Store em menos
de um ano. Da App Store
geral, que atualmente tem
mais de 500.000 apps, já fo-
ram baixados mais de 18 bi-
lhões de apps e continuam a
ser baixados mais de 1 bilhão
de aplicativos por mês.

— Em apenas três anos, a
App Store mudou o modo co-
mo as pessoas acessam apli-
cativos móveis e agora a Mac
App Store está mudando a
tradicional indústr ia de
software para PCs — declarou
Philip Schiller, vice-presiden-
te sênior de marketing global
da Apple. — Com mais de 100
milhões de downloads em me-
nos de um ano, a Mac App
Store é a loja de software para
PCs com maior e mais rápido
crescimento no mundo. ■
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A MELHOR ADEGA DO RIO
DESDE 1999

PROIBIDA A VENDA PARA MENORES DE 18 ANOS. BEBA COM MODERAÇÃO.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 10h às 20h.
Promoções válidas até 24/12/2011

ou enquanto durarem os nossos estoques.

Rua Dias Ferreira, 259 Loja A - Leblon - Tel.: 2512.3336
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PREÇO ASSIM NEM NO POLO NORTE.

NA COMPRA
DE 6 UNIDADES,
GANHE UMA

CHAMPANHEIRA.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 dez. 2011, Economia, p. 28.




