
26 ● ECONOMIA Quinta-feira, 24 de março de 2011O GLOBO
.

O GLOBO ● ECONOMIA ● PÁGINA 26 - Edição: 24/03/2011 - Impresso: 23/03/2011 — 21: 29 h AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

FONTE: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico

Total por região
(em R$)

PROJETOS A CAMINHO DO RIO

Exploração e
produção de petróleo

Logística
Infraestrutura Urbana

Siderurgia
Energia

Petroquímica
Indústria Naval e

Setor Náutico
Indústria da Transformação

Serviços
Telecomunicações

(callcenter)

83 bilhões
41 bilhões

20,9 bilhões
20,1 bilhões

14,8 bilhões
14,6 bilhões

9,5 bilhões
7,9 bilhões

1,3 bilhões
800 milhões

(em R$)
Total de investimentos na carteira
da Sedeis, por setor, até 2020 NORTE

FLUMINENSE
135,26 bilhões

NOROESTE
FLUMINENSE
600 milhões

BAIXADAS
LITORÂNEAS
920 milhões

METROPOLITANA
46,42 bilhões

MÉDIO
PARAÍBA
3,91 bilhões

CENTRO-SUL
800 milhões

COSTA VERDE
25,51 bilhões

NEGÓCIOS & cia
Flávia Oliveira

Investimentos que não cessam
● Passa de US$ 100 bilhões, quase metade
do PIB fluminense, o volume de inves-
timentos que o Estado do Rio deve receber
até 2020. A Secretaria estadual de De-
senvolvimento Econômico listou os pro-
jetos públicos e privados que estão em
carteira neste início de 2011. São quase 80
obras e empreendimentos, que somam
R$ 213,8 bilhões em investimentos e de-
vem gerar 104 mil novos empregos no Rio
nesta década. Estão na secretaria, em
busca de incentivos tributários, terrenos
ou interlocução com outros poderes, pro-
jetos do porte da usina nuclear Angra 3 (R$
4 bilhões), do Comperj (R$ 14,6 bi) e o par

de termelétricas (a gás e carvão) do Com-
plexo Portuário do Açu (R$ 8,3 bi). Ações
do setor público, como o Arco Metro-
politano (R$ 1,2 bi), a reforma do Ma-
racanã (R$ 700 milhões) e a reurbanização
da área portuária do Rio (R$ 3,5 bilhões)
também integram o levantamento. O setor
de óleo e gás lidera, com R$ 83 bi ma-
peados (veja o gráfico). “Estamos con-

siderando apenas projetos confirmados e
em desenvolvimento. Na verdade, os in-
vestimentos serão maiores, porque há
migrações na cadeia produtiva dos setores
contemplados e há novas propostas che-
gando”, diz o secretário Julio Bueno. Um
bom termômetro é a Codin, porta de
entrada dos investidores no estado. De
janeiro até a primeira quinzena de março,
o órgão recebeu 150 empresas no serviço
de primeiro atendimento. “Esse setor só
cuida de quem ainda não tem negócios no
estado. O número alto é prova de que o
interesse pelo Rio está muito grande”, diz
Conceição Ribeiro, presidente da Codin.

Estado mapeou R$ 213
bilhões em projetos no

Rio de Janeiro até 2020

SEBRAE E ABIH lançam amanhã, no Rio, o Programa de qualificação

de pequenos meios de hospedagem. A meta é capacitar 1.300 hotéis

e pousadas no país até 2014. O investimento é de R$ 3,3 milhões.

Aquisição na saúde
● O Grupo Memorial adquiriu
o controle da Assim Saúde,
em negócio de US$ 100
milhões. A fatia do grupo na
operadora, via Hospital
Memorial, cresceu de 6,25%
para 53%. Aziz Chidid Neto
acumulará a presidência das
empresas, que continuam
independentes. Segundo ele, a
meta é, em dois anos, elevar
de 340 mil a 500 mil vidas a
carteira da Assim Saúde. O
foco é crescer no Rio.

Comprador
● Com rede própria de 38
hospitais, a Assim faturou
R$ 380 milhões em 2010. Já o
Memorial teve receita de
R$ 200 milhões. O grupo é
comprador. Só este ano já
adquiriu os hospitais Rio
Guanabara (Madureira),
Amiu (Botafogo) e a clínica
Todos os Santos (Cachambi).
Vai Investir R$ 167 milhões
em reforma e publicidade
das unidades.

Gestão hospitalar
● A Epimed Solutions, de
sistemas de inteligência
médica, lança um software
para gestão de qualidade e
desempenho em UTIs
pediátricas e neonatais.
Investiu R$ 1 milhão, de um
total de R$ 5 milhões
previstos para este ano. A
empresa estima crescer 60%
até dezembro. Em 2010,
faturou R$ 2,35 milhões.

Campanha
● O Hospital Badim, na
Tijuca, associado à Rede
D’Or, vai lançar campanha
institucional no mês que vem.
O investimento é de R$ 1,2
milhão. As peças foram
criadas pela SB Comunicação.

Na Barra
● A Calçada lança em abril, na
Barra, o Reserva Carioca.
Com 216 apartamentos, será o
1o- de oito empreendimentos
previstos para este ano pela
construtora. Somarão valor de
vendas de R$ 556 milhões,
176% superior ao de 2010.

No Leblon
● A Mozak Engenharia vai
lançar o Perfetto Residenziale,
no Leblon. Com vendas
estimadas em R$ 50 milhões,
ficará no terreno antes
ocupado pela churrascaria
Espaço Brasa. Terá 20
unidades com duas suítes,
quatro coberturas dúplex e
loja de 360m². Os preços
começam em R$ 1,5 milhão.

Gol de placa
● A Comasa desistiu de
fazer o lançamento oficial
do Estrela da Vila, em Vila
Isabel. É que, ao colocar a
placa do projeto no terreno
da Rua Senador Nabuco,
recebeu 206 propostas de
compra pelas 48 unidades
de dois quartos. O valor
geral de vendas deve ser de
R$ 7 milhões. Efeito UPP. Centro de ‘B2B’

Marcelo Piu

● O Centro de Operações Rio virou fer-
ramenta de “B2B”, senha que designa o
business to business (negócios entre em-
presas). Por dia, são cinco visitantes, em
média, no salão de onde órgãos municipais
e empresas privadas monitoram trânsito,
condições meteorológicas e serviços pú-
blicos da cidade. Nas semanas seguintes à
inauguração, na virada do ano, o número
de visitas diárias passou de dez. Mais do
que consentido, o entra-e-sai foi negociado
com a Prefeitura do Rio pelos fornecedores
de produtos e serviços. “Em troca de fazer
do centro uma espécie de showroom, as

empresas cederam equipamentos de úl-
tima geração ou reduziram o valor dos
contratos”, explica Carlos Osório, secre-
tário municipal da Ordem Pública. A IBM
reduziu a R$ 11 milhões o preço do softwa-
re de monitoramento de cidades; a Sam-
sung deu, além do telão, monitores e
tablets; a Cisco cedeu sistemas; Oi e TIM
montaram a rede de telecom. O centro dá
às empresas a oportunidade de exibir a
utilidade de seus produtos e serviços, em
pleno funcionamento na cidade de seis
milhões de habitantes, que sediará as
Olimpíadas 2016.

MORANGO E MENTA
Divulgação

UM MIX de menta e morango. É o

sabor do novo Mentos Duo Red

Ice, 2o- lançamento da Perfetti Van

Melle no segmento de alta

refrescância, mesmo da Halls. Em

2010, a empresa vendeu 16%

mais balas (volume), enquanto o

mercado recuou 1,3% (Nielsen).

Importados terão
novo controle
Governo exigirá selos de qualidade.
Produtos da China são principal alvo

Martha Beck

● BRASÍLIA. O governo já come-
çou a preparar o Inmetro para
colocar em prática seu plano de
proteger a indústria nacional de
“ataques” de mercadorias im-
portadas, principalmente da
China. Como antecipou O GLO-
BO, será feita uma lista de pro-
dutos que precisarão ter selos
de qualidade para ingressar no
mercado doméstico. Em reu-
nião do Grupo de Avanço da
Competitividade (GAC), com-
posto por empresários de di-
versos setores, o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, infor-
mou ontem que, em duas se-
manas, estará pronto o novo
procedimento de controle.

No encontro, Mantega pediu
que cada segmento aponte as
mercadorias que chegam ao
Brasil apresentando má qua-
lidade ou preços muito abaixo
do valor de mercado.

O ministro explicou a em-
presários que, ao cobrar mais
qualidade dos importados, o
governo dará segurança a con-
sumidores e filtrará mercado-
rias que vêm competindo com

a produção nacional. Além dis-
so, como consequência, aca-
bará por obrigar as empresas
brasileiras a se prepararem pa-
ra competir no exterior.

— Será uma maneira de fazer
o Brasil identificar a qualidade
dos produtos, que só entrarão
no mercado doméstico se aten-
derem a normas técnicas. Isso é
defesa comercial, e não pro-
tecionismo — disse Melvyn Fox,
presidente Associação Brasilei-
ra da Indústria de Materiais de
Construção (Abramat).

Segundo o presidente da As-
sociação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq), Luiz Aubert Neto, a
medida é importante porque o
país passa por um processo de
desindustrialização. Ele lembrou
que as importações de bens de
capital da China cresceram nada
menos que 70% nos dois pri-
meiros meses deste ano, em
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2010. Aubert Neto tam-
bém destacou que, há dez anos,
o Brasil tinha 80 fabricantes de
válvulas. Hoje, são apenas dez.

— Estamos voltando ao pe-
ríodo colonial — afirmou. ■

NOTAS

Correios: Senado prorroga franquias
● O Senado aprovou ontem a medida provisória (MP) 509
com alterações, prorrogando até 30 setembro de 2012 a
vigência dos contratos de franquias firmados pelos
Correios. A extensão foi inserida durante a votação na
Câmara pelo então relator, deputado Ricardo Berzoini
(PT-SP). A MP vai à sanção da presidente Dilma Rousseff.

Repsol vai vender 7,7% da YPF
● A petrolífera espanhola Repsol vai vender até 7,7% da
argentina YPF em uma oferta pública. A empresa
informou ontem que fixou o preço da ação em US$ 41 —
o que significa que deve arrecadar US$ 1,075 bilhão na
operação, que deve fechar no próximo dia 28. O capital
da YPF está avaliado em US$ 16,1 bilhões.
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Acompanhe a cobertura da Economia no
Twitter: twitter.com/OGlobo_Economia

TEMPO REAL: Acompanhe as oscilações do mercado
na página de indicadores financeiros

IR 2011: Navegue pelo site especial e tire suas dúvidas
sobre a declaração deste ano

BLOG ECO VERDE: Amazônia perdeu 63 km2 de
florestas em fevereiro
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