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Objetivo da empresa é conquistar
parte demercado chinês

Produção da usina de Sand Springs ficará suspensa por pelo menos dois
anos, por causa da redução da demanda na América do Norte

MercadodeTIcresceu8,2%noPaísem2008

Namisa,daCSN,
querinvestir
emtransporte

Denatran
avaliapossível
falhano
Stilo,daFiat

PARADO-Comacrise, siderúrgicasnorte-americanasatingiram55%deociosidadenoúltimomês;Gerdau tem19usinasnopaís

Gerdaufechasegunda
unidadenosEUA

Para este ano, expectativa é de um crescimento de 5% a 6% nas receitas do setor

LOGÍSTICA

Natália Gomez

Enquanto iniciaumplanode in-
vestimentodeUS$2bilhõespa-
ra ampliar sua produçãodemi-
nériodeferro,aNamisa–mine-
radoracontroladapelaCompa-
nhia Siderúrgica Nacional
(CSN)eumconsórcioasiático–
estuda investir em transporte
marítimo por meio do aluguel
oucompradenavios.Oformato
do investimento, que deve ser
feito em parceria com a CSN,
aindanãofoidefinido,masoob-
jetivo de ambas é abocanhar
uma fatia do mercado chinês,
onde o sistema de entregas de
minério tem migrado do siste-
ma FOB, no qual o cliente paga
o frete, pelo sistema CIF, em
que os fornecedores arcam
comdespesas de transporte.
Segundoo presidente daNa-

misa, Charles Laganá Putz, o
projeto deve ser executado até
o final do ano. “Devemos come-
çar como aluguel de alguns na-
vios para adquirir experiência
neste novomercado.”
O executivo explicou que os

clientesdaEuropa, Japão eCo-
reia do Sul continuam a com-
prar minério no sistema tradi-
cional, com seus próprios na-
vios ou contratos de longo pra-
zo,masatendênciaéqueocres-
cimento do mercado chinês se
dê por meio do sistema CIF.
Além de mirar o mercado chi-
nês, a CSNe aNamisa também
pretendem ampliar as vendas
parapequenassiderúrgicaseu-
ropeias que hoje são atendidas
pelas grandes usinas locais.
“Asgrandes compramminé-

rio e revendem para as meno-
res usinas. Se tivermos nosso
transportepróprio,poderemos
atender estas empresas direta-
mente”, disse Putz, que assu-
miu a presidência da Namisa
em fevereiro deste ano, vindo
daCSN.
No caso da Namisa, 40% das

vendas são destinadas aos só-
cios asiáticos, que detém uma
fatia de 40% na empresa. Os
60% restantes são vendidos li-
vremente para aEuropa e para
a China. A CSN, que está mais
exposta à China, tem interesse
ematuarnestaáreaporquesua
produção de minério também

vaicrescer.Asduasproduzirão
juntas100milhõesdetoneladas
ao ano em 2012.
O investimentoemtranspor-

te marítimo tem despertado o
interessedemineradorasemto-
do omundo. AVale,maior pro-
dutora de minério de ferro, já
está investindo em sua frota
própria.No segundo trimestre,
70% do minério vendido pela
Vale naChina foi para omerca-
do “spot”, sendo que a empresa
pagoupelo transporte (sistema
CIF). Apenas o restante ocor-
reu com o tradicional sistema
FOB,noqualoclientepagapelo
frete. A empresa não divulga
qual porcentual das vendas de
minérioestásendofeitacomna-
vios próprios.

Segundo Putz, ainda não é
possível dizer seesta tendência
veio para ficar, mas explicou
queela começouquandoomer-
cadomundialdeminérioestava
muito fraco e as mineradoras
começaram a embarcar miné-
rio para a China por conta pró-
priaparatentarescoarsuapro-
dução. “Não se sabe se poderá
ser revertida com a recupera-
ção dosmercados”, disse.
A CSN informou no início do

mês que poderia apresentar
um plano de investimentos em
transporte marítimo ainda no
segundo semestre. De acordo
comopresidentedaNamisa, os
aportes nesta área não foram
definidos,masserão separados
do projeto de US$ 2 bilhões a
US$ 2,2 bilhões destinados ao
aumento da capacidade produ-
tiva daNamisa.
Naáreadelogística,aempre-

sa já conta com uma participa-
ção de 10% na ferrovia MRS,
que antes pertencia à CSN. A
transferência ocorreu no pro-
cesso de venda da fatia de 40%
da Namisa para o consórcio
asiático, liderado pela trading
japonesa Itochu, no final doano
passado. ●

AUTOMÓVEIS

SIDERURGIA

Marianna Aragão

AGerdauanunciouontemapa-
ralisaçãodeumadesuasusinas
siderúrgicas nos Estados Uni-
dos,ondeestáaprincipalopera-
ção do grupo fora do Brasil. A
decisãodesuspenderasativida-
des na unidade de Sand Sprin-
gs, no Estado de Oklahoma,
ocorreuapósumacordocomos
trabalhadores ligados ao sindi-
cato local,comquemaempresa
negociavahámeses.Ausinade-
verá ficar paralisada por, pelo
menos, dois anos.
Em comunicado divulgado

ontem, a empresa informou
que a produçãona usina vai ser
reduzida gradualmente a par-
tir das próximas semanas. “A
companhia continua avaliando
alternativas para moderniza-
ção da usina de Sand Springs e
para a retomada da produção
paraatenderà futurademanda

do mercado”, diz a nota. A em-
presaafirmaquetambémconti-
nua negociando com os gover-
nos locais para possíveis incen-
tivos econômicos.
Essa é a segunda fábrica da

subsidiária norte-americana
da Gerdau abatida pela redu-
ção de demanda causada pela
crise mundial. Em junho, foi
anunciadoofechamentodauni-
dadedelaminaçãodePerthAm-
boy e a suspensão nas ativida-
des da usina de Sayreville, am-
bas no estado norte-americano
de Nova Jersey. A paralisação
deSayreville,porém,foireverti-
da no início deste mês, confor-
meanunciouacompanhianadi-
vulgação dos seus resultados
dosegundotrimestre.Procura-
da, a companhia não quis co-
mentar as paralisações.
Germano Mendes de Paula,

professordoInstitutodeEcono-
mia da Universidade Federal

de Uberlândia (MG), explica
que toda a indústria siderúrgi-
ca mundial sofreu com o enco-
lhimentodademandanosEsta-
dos Unidos, um dos maiores
consumidores da matéria-pri-
ma.“OsEUAsão,historicamen-
te, ummercado importante pa-
ra a siderurgia brasileira.” A
ociosidade das usinas do país
atingiu 55%nomês passado.
A Gerdau, por sua vez, tem

um desempenho ainda bastan-
te atrelado ao mercado ameri-
cano.Com19usinasnopaís,esti-
ma-se que metade das receitas
dacompanhiavenhamdaAmé-
rica do Norte. Durante evento
esta semana, o presidente da
companhia, André Gerdau Jo-
hannpeter, disse que a recupe-
ração da economia na região
ocorre lentamente. “Nossa de-
pendênciadomercado interna-
cional é enorme.”
Segundo Germano, porém,

os sinais de recuperação nos
EUA têm sido melhores que
osmostrados naEuropa, pe-
lomenos nessa indústria. “A
siderurgia americana se re-
cupera lenta e gradualmen-
te,mês amês.”
AGerdauAmeristeel,sub-

sidiária daGerdaunosEUA,
temcapacidade instalada de
12 milhões de toneladas de
produtos acabados por ano,
pormeio de suas usinas “mi-
ni-mills”, ou semi-integra-
das. Além das usinas, a Ger-
dauAmeristeel contacom19
unidades de coleta e proces-
samentodesucatae62unida-
des de transformação. As
operações no país empre-
gam 11 mil pessoas. Com
66,5%dasações,ogrupobra-
sileiro é o controlador da
companhia,quetemseuspa-
péis negociados na bolsa de
NovaYork. ● COMAGÊNCIAS

INFORMÁTICA

Renato Cruz

Omercado brasileiro de tecno-
logia da informação cresceu
8,2% no ano passado, com uma
receita líquida total deR$45,95
bilhões. Os dados são doAnuá-
rio Informática Hoje 2009, que
reúne as informações das 219
maioresempresasdosetorecir-
cula a partir de segunda-feira.
Em dólares, o crescimento de
2008 foi ainda maior, de 16,2%,
chegando a US$ 25,36 bilhões.
No ano passado, a desvaloriza-
ção da moeda americana che-
gou a 6,9%.
Pelo segundo ano consecuti-

vo, aHPBrasil foi apontada co-
moamaiorempresadeinformá-
tica do País, com faturamento
deUS$ 2,74 bilhões. Em segun-
do lugar, ficou a IBM Brasil e,
emterceiro,aPositivoInformá-
tica.APositivo,maior fabrican-
te brasileira de PCs, ganhou
uma posição em relação ao ano
anterior, ultrapassando aSam-
sung, que caiu da terceira para
a quarta posição.
“Aindanão tenhoumaproje-

ção segura sobre o desempe-
nho domercado este ano”, afir-
mou Wilson Moherdaui, dire-

tor da Plano Editorial, respon-
sável pelo anuário. “Mas, pelas
entrevistasquefizemoscomde-
zenas de empresas, o primeiro

trimestre foi muito ruim, com
crescimentomédio próximo de
zero,eapartirdeabrilaparece-
ramosprimeirossinaisderecu-

peração.”
Moherdaui disse que, este

ano, o mercado deve crescer
menos do que em 2008, mas
comumdesempenhobemsupe-
rioraodoProduto InternoBru-
to(PIB)brasileiro.“Algoemtor-
no de 5% a 6%, em reais.”

A HP ultrapassou a IBM co-
moamaiorempresadetecnolo-
gia do País em 2007. “Há sete
anos, quando entrei na empre-
sa,muita gente achava que isso
era impossível”, afirmouMário
Anseloni,presidentedaHPBra-
sil. Os números do ano passado
ainda não incluem a compra da

EDS, empresa de serviços que
está sendo integrada à HP em
todo o mundo. “Aqui no Brasil
vamos terminar esse processo
atéametadede2010,comauni-
ficação das entidades legais. Já
temosuma integraçãobemfor-
te em vendas, e áreas como re-
cursoshumanosefinançasjáfo-
ram totalmente integradas.”

RECUPERAÇÃO
Segundo Anseloni, o primeiro
semestredosetor foimuitodifí-
cil, por causa dos impactos da
crise internacional no Brasil.
“Omercadodeconsumofoiatin-

gidoemdezembroeatémea-
dos de maio muitos clientes
ainda postergavam as com-
pras.Desdeentão,temosvis-
toumamelhoramêsamês.A
situação está muito melhor
hoje, mas ainda não se com-
para a 2008. Acho que 2010
poderá ser um ano parecido
com2008.”
O Anuário apontou que

84% das empresas do setor
que publicam balanço regis-
traram lucro em 2008, e que
30%delasregistraramrenta-
bilidade sobre vendas supe-
rior a 10%.
Osegmentodeserviçosfoi

o que apresentou o maior
crescimento, com aumento
de 20% em sua receita líqui-
da, que avançou deUS$ 10,9
bilhões em 2007 para US$
13,1 bilhões. A participação
deserviçosnomercadodein-
formática alcançou 52%.
O segmento de equipa-

mentos (hardware) avançou
13%, com receita líquida de
US$ 9,4 bilhões, e participa-
ção de mercado de 37%. O
software aumentou 8%, com
receita de US$ 2,8 bilhões e
participaçãode 11%.OAnuá-
rioescolheucomoaempresa
doanoaTotvs,maiorcompa-
nhia brasileira de software,
que passou do 24º para 19º
lugar na lista dasmaiores do
Brasil.Suareceitalíquidaau-
mentou 66% em2008. ●
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Mineradora Vale
também está
investindo em sua
frota própria

Paulo Darcie
JORNAL DA TARDE

O Departamento Nacional de
Trânsito(Denatran)deveráela-
borar parecer técnico atestan-
do se 30 carros do modelo Fiat
Stilo acidentados entre 2007 e
2008 saíram ou não de fábrica
com problemas. A determina-
ção nasceu de acordo firmado
no último dia 11 entre o Grupo
de Estudos Permanentes de
Acidentes de Consumo (Ge-
pac), que vem investigando as
semelhanças entre os aciden-
tes, e o órgão de trânsito.
Caso o parecer do Denatran

conclua que houve falha, a Fiat
terá de fazer recall do eixo das
rodastraseirasdoStilo.Aanáli-
sepeloDenatrandoslaudosela-
borados pelos órgãos de defesa
doconsumidor,segundoCarlos
Coscarelli, assessor chefe do
Procon-SP, é necessária pois o
gruponãoteriacondiçõestécni-
cas para concluir sobre a falha,
nem autoridade para exigir re-
call.
O acordo se baseia em inter-

pretaçãodoCódigodeTrânsito
Brasileiro, que ressalta a atri-
buição do Denatran de fiscali-
zar o padrão de segurança dos
veículos.AFiat,pormeiodeno-
ta, afirmou que possui laudos
queatestamquenãose tratade
problemas com o produto. ●
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Segmento de
serviços foi o que
apresentou o
maior crescimento
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 ago. 2009, Economia & Negócios, online.




