
Ao final de seu pronunciamento,
passou a palavra ao Presidente da FIRJAN
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira que fez um
breve discurso ao homenageado.

Iniciando seu pronunciamento,
Eduardo Eugenio citou o tempo de convivio
com o homenageado na ABIQUIM e os
diversos encontros em congressos sobre a
P e t r o q u í m i c a . M e n c i o n o u q u e
acompanhou toda sua brilhante carreira
como executivo no setor petroquímico e
que tem a certeza de seu sucesso também
c o m o m e m b r o d o C o n s e l h o d e
Administração do Grupo Ultrapar.

Pedro Wongtschowski iniciou seu
breve pronunciamento agradecendo a
generosidade dos amigos que participaram
do vídeo em sua homenagem e
mencionando algumas questões que
afligem tanto a indústria química do País,
como a academia. Citou que os
profissionais da química devem se
preocupar com o futuro da indústria, que
tem problemas estruturais importantes,
como o deficít da balança comercial de
químicos.

Após o pronunciamento do
homenageado, Isaac Plachta agradeceu a
presença dos participantes do evento,
convidando a todos para participarem do
coquetel de confraternização.
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Isaac Plachta - Presidente

(Relação em Ordem Alfabética)

Foi realizado no último dia 13 de
dezembro, o tradicional Encontro
Empresarial do Setor Químico do Estado
do Rio de Janeiro, que além do
congraçamento social de fim de ano,
contou com a entrega do Prêmio
Personal idade SIQUIRJ 2012 ao
empresário

consumo, para o modelo sustentado pelo
investimento e pela inovação tecnológica.

Pedro Wongtschowski.

Dando início ao evento, Isaac
Plachta, Presidente do SIQUIRJ, ressaltou
q u e o S i n d i c a t o t e m b u s c a d o
incessantemente estreitar as relações do
empresariado químico com os dirigentes de
nosso Estado através de eventos para as
empresas do setor. Mencionou as
dificuldades enfrentadas pelas empresas
geradas pela crise econômica mundial,
bem como a importância de ações
governamentais para o aumento da
competitividade da indústria química
nacional.

P r o s s e g u i n d o , c i t o u a
homenagem prestada pelo SIQUIRJ ao
empresário Pedro Wongtschowski, pela
sua trajetória profissional marcada pela
competência, ética e dedicação na busca
dos resultados em prol da indústria química
brasileira.

Finalizando, mencionou que a
economia brasileira deve começar a mudar
do modelo de crescimento suportado pelo

Investimentos em
infraestrutura

O Governo Federal promete
intensificar os investimentos em
infraestrutura em 2013. Uma boa
medida, precisamos de estratégias
de longo prazo para fortalecer a
competitividade da indústria. O nosso
crescimento econômico não pode se
sustentar em medidas de curto prazo
que estimulem apenas a demanda
interna, como a redução temporária
de impostos, e/ou, a ampliação da
oferta de crédito ao consumidor.
Estas ações têm efeito limitado e,
pior, podem resultar em aumento da
inadimplência e aceleração da
inflação.

A situação da indústria
química brasileira (IQB) confirmou o
prognóstico preocupante para 2012:
déficit da balança comercial de
químicos subiu 6,2%, atingindo
us$28,1 bilhões, o valor das
importações cresceu 1,5% e o das
exportações caíu 6,3%. O nível de
utilização da capacidade instalada de
produção ficou em torno de 81% e
cerca de 1/3 da demanda nacional foi
atendida por importações. A IQB
perde competitividade e precisa de
estímulos para investir.

A situação mundial sugere
um ano sem sobressaltos que
possam trazer dificuldades para
nosso desempenho econômico, ou
seja, os investidores terão mais
segurança para correr riscos no setor
químico se pressentirem que
internamente o governo cumprirá o
que promete.

Há anos que se planeja
investimentos em infraestrutura,
gostaríamos que os planos se
tornassem realidade.
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Editorial

O espaço Humanidade durante a Rio+20Encontro Empresarial homenageia

o empresário Pedro Wongtschowski



Indústria ajusta estoques e fica otimista para 2013

Com os estoques ajustados, a

Indústria de transformação deve ter

desempenho melhor neste ano do que em

2012, segundo a Confederação Nacional

da Indústria (CNI). De janeiro a novembro

de 2012, o Nível de Utilização da

Capacidade Instalada (Nuci) médio da

indústria passou de 82,4% para 81,4% em

relação ao igual período de 2011. O motivo

foi o processo de ajuste de estoques muito

lento ao longo do ano passado. Embora as

vendas tenham tido um desempenho

moderado, com alta de 2,8%, as horas

trabalhadas recuaram 1,5% no período.

Apesar de os indicadores de

produção terem tido um desempenho

moderado, a massa salarial e o rendimento

m é d i o r e a l a p r e s e n t a r a m f o r t e

crescimento. De janeiro a novembro de

2012, a massa aumentou 5% e a renda,

5,2%. Com a perspectiva de retomada da

atividade econômica, dos investimentos e

os estoques mais ajustados, a tendência é

que o crescimento da demanda se reflita

nos indicadores de produção.

Fonte: Jornal do Commercio

O espaMomentos do

Encontro Empresarial

A união das empresas é de fundamental importância para a defesa dos interesses comuns.
Visite nosso site: www.siquirj.com.br

A F á b r i c a C a r i o c a d e

Catalisadores recebeu o prêmio de

Melhor Fornecedora no Segmento de

Produtos Críticos em 2012.

Este título foi concedido pela

Direção Estratégica de Abastecimento

da Ecopetrol. No comunicado enviado à

FCC S.A., foi destacado que a empresa

é um claro exemplo de fornecedor

competitivo, capaz de ajudar a

Ecopetrol a conquistar seu sonho de

produzir 1.300.000 barris/dia limpos em

2020.

A parceria da Fábrica Carioca

de Catalisadores com a Ecopetrol teve

início em 1996, mas foi em 2010 que

essa relação se fortaleceu, e a

empresa passou a fornecer seus

produtos para quatro das cinco

unidades de craqueamento da

Ecopetrol. O evento de reconhecimento

da Ecopetrol, que é a segunda maior

empresa de petróleo da América do Sul,

ocorreu no dia 08 de novembro de 2012

em Bogotá na Colômbia.

Fábrica Carioca de Catalisadores

recebe prêmio na Colômbia

ESPAÇO DO ASSOCIADO

Consultas ao BNDES sobem 60%

As consultas ao Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES) para financiamentos cresceram

60% em 2012 frente a 2011, atingindo R$

312,3 bilhões. O elevado montante

evidencia que, embora a economia tenha

se movimentado em ritmo lento no ano

passado, as empresas tiraram projetos da

gaveta e mostraram disposição para

colocar dinheiro em suas atividades. Já

aprovações subiram 58%, totalizando R$

260 bilhões, enquanto os desembolsos

aumentaram 12% e chegaram a R$ 156

bilhões, acima da previsão da instituição,

que esperava fechar o ano com R$ 150

bilhões liberados.

O incremento nas consultas e nas

aprovações ocorreu em todos os setores

que são atendidos pelo banco. Diante dos

resultados, o presidente do BNDES,

Luciano Coutinho, afirmou que 2013 será

um ano desafiador. De acordo com o

economista, o número de consultas e

desembolsos mostra a recuperação dos

planos de investimentos no País em 2013 e

em 2014.

Durante a apresentação à

imprensa dos números de 2012, Coutinho

prefer iu não fazer pro jeções de

desembolsos. Segundo o presidente, o

setor de infraestrutura será um fator de

aceleração do crescimento, com destaque

para as concessões em logística. Os

setores destacados pelo banco em termos

de planos de investimentos foram petróleo

e gás, energia, automotivo, bens duráveis e

telecomunicações.

Fonte: Jornal do Commercio


