
O canteiro de obras da gaúcha Sultepa acelerou. No centro do país, com a retomada de obras de governos estaduais e federal, e aqui no Estado, com projetos da Corsan e do
Daer. Somente os do PAC, como a Rodovia do Parque (foto) por exemplo, representam 43% da receita da companhia, também de olho nos programas ligados à Copa e
Olímpiada.

Aliás, receita que fechou o semestre em

R$ 117,8 milhões (operacional líquida), 147% superior à do mesmo período de 2009, e lucro de R$ 7,72 milhões ante prejuízo de R$ 1,58 milhão, resultado 587% superior.

Com a intensificação das obras, diz o diretor Ângelo Villarinho da Silva, acaba de ser aberto um escritório no Rio, para onde a Sultepa retorna após oito anos. Também este ano
foi formalizada a abertura da filial paulista, onde executa obras, como uma da Companhia de Trens Metropolitanos:

– As obras do PAC continuam e, com a nossa carteira de obras superior a R$ 500 milhões, temos expectativa boa de lucratividade neste trimestre e no próximo.

O reflexo no mercado de trabalho foi imediato. Entre 1997 e 1998, a Sultepa chegou a empregar até 7 mil pessoas (diretos e indiretos), número que acabou reduzido a 10% desse
total entre 2002/2003 e, hoje em recuperação, já chega a 1,81 mil.

“Trabalhamos enquanto você trabalha”
Com o fuso horário próximo ao norte-americano, empresas brasileiras têm aumentado a competitividade no mercado global de tecnologia da informação (TI). Ao contrário da
China e da Índia, que se apoiam na ideia de que “nós trabalhamos enquanto você está dormindo”, a indústria brasileira se diferencia com “nós somos acessíveis e mais fáceis de
trabalhar porque nós trabalhamos enquanto você trabalha” . Para entender um pouco as oportunidades do Brasil pela posição geográfica, a PUCRS fez um estudo inédito com a
American University, de Washington, que evidenciou os benefícios do Brasil diante da sobreposição de fuso horário com a América do Norte e Europa.
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– Quase 100% dos clientes de TI do país têm sobreposição de fuso horário, conveniência para ambos – diz o professor da PUCRS Rafael Prikladnicki, coordenador do estudo.

A proximidade de fusos vira vantagem por facilitar a interação e cria relações mais próximas entre os brasileiros e clientes estrangeiros. E a pesquisa recomenda que a indústria
brasileira de TI deixe mais explícita a vantagem devido à sobreposição de fuso horário com clientes e parceiros no Exterior, invista em tecnologias de compartilhamento de
contexto e aprimore o domínio do inglês.

Polo naval
O escritório Emerenciano, Baggio Advogados representante do Cluster Naval de Montevidéu, por meio da filial gaúcha, acertou estratégia a fim de que investidores brasileiros
apresentem projetos ao Banco da República do Uruguai, para financiar empreendimentos do polo naval.

Consciente e rentável

Além de promover a saudável conscientização ambiental, programa da Ford toca no ponto que todos valorizam: o bolso. Com inscrições abertas, o 15º Prêmio Ford de
Conservação Ambiental estreou nesta edição reconhecimento para as mais de 500 concessionárias do Brasil. Só um exemplo de como vale a pena. Com a reciclagem correta do
óleo de troca, armazenamento e destinação apropriados (para reciclagem), empresas homologadas pagam de R$ 0,25 a R$ 0,30 por litro. Se o distribuidor troca mil litros por
dia, serão R$ 9 mil por mês e R$ 108 mil por ano. Considerando a rede, a economia é enorme, além de garantir um destino correto ao produto e se pensar no futuro do planeta.
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Depois de a TAM ter começado a vender passagens aéreas nas Casas Bahia, a Azul tomou a mesma iniciativa em supermercados. E, agora, a mais nova companhia aérea estuda
nova parceria com o Magazine Luiza para vender bilhetes e pacotes turísticos a partir da criação da Luiza Viagens.

Com preços mais acessíveis para os pacotes e passagens, a iniciativa da Azul é ampliar as vendas de bilhetes aéreos para clientes das classes C e D.

Meio bilhão a menos
Em tempos de escassez de recursos para obras necessárias, uma má notícia para a União. E, em contrapartida, uma boa notícia para a Braskem, que se livrou de pagar mais de
R$ 500 milhões ao Fisco. A dívida vinha sendo cobrada judicialmente pela Fazenda Nacional desde 2006 e se referia a irregularidades cometidas entre 1992 e 1994 na correção
de balanços da Copesul.

O STJ julgou prescritos os créditos, pois, quando a Fazenda começou a cobrá-los, já tinham se passado mais de cinco anos da constituição da dívida. Ou seja, foi reconhecida a
falta de observação a prazos pela União sobre a cobrança de diferenças de IR e CSLL, na ação defendida pelo Escritório Andrade Maia e Mattos Filho.

POR AQUI
- João Paulo Pompermayer, diretor financeiro da Todeschini, será o presidente da Movelsul 2012.

- Após a implantação dos Parquímetros Street da Digicon em Gramado, Itajaí é a primeira cidade catarinense a adotar a mesma tecnologia. Farroupilha e Santo André (SP)
também vão implantar esses equipamentos.

- Com mais de 600 clientes no Brasil e Exterior, a Sadig viu a receita do semestre crescer 30% devido à consolidação dos seus produtos nas regiões Sudeste e Sul.

- A Toptrend, que atua há 10 anos nas áreas de segurança corporativa e infraestruturas avançadas de TI, foi a vencedora do World Partner Awards 2010, na categoria Projetos
de Virtualização e Segurança da América Latina. A empresa gaúcha de TI concorreu com outros 3 mil cases no evento da Microsoft.
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