
A movimentação da Gerdau pa-
ra alcançar autossuficiência em
minério de ferro segue a todo o
vapor, ao mesmo tempo que a

companhia ainda busca um par-
ceiro para esse braço de negó-
cios. Os investimentos de R$
838 milhões previstos para a
área de mineração estão manti-
dos, apesar do cenário de desa-
celeração industrial que tem afe-
tado o setor. Os recursos fazem
parte de um pacote de R$ 10,3
bilhões que deverão ser aplica-
dos a partir deste ano até 2016.

“Nesse segmento da indús-
tria é preciso pensar no longo
prazo, sem foco nas oscilações
pontuais”, disse ontem André
Gerdau Johannpeter, presiden-
te da Gerdau, durante telecon-
ferência de resultados publica-
dos na quarta-feira.

Segundo o empresário, o ob-
jetivo é chegar à produção de
6,5 milhões de toneladas de mi-

nério de ferro até o fim do ano.
“A meta é chegar à autossufi-
ciência em 2012, mesmo com
os problemas que tivemos trazi-
dos pelas chuvas”.

Até dezembro, a empresa de-
verá cumprir os planos de forne-
cer toda a matéria-prima para
abastecer a Gerdau Açominas,
que fica em Ouro Branco (MG).
A companhia pretende chegar a

2014 com capacidade instalada
de 11,5 milhões de toneladas de
minério por ano. O volume que
não for aproveitado pela Ger-
dau Açominas será comer-
cializado em conjunto com o
parceiro, ainda em definição.

O empresário afirmou, na
ocasião, que há expectativa de
demanda mais acelerada por
aço no segundo semestre. ■

A Siemens Healthcare está de
olho no crescente mercado bra-
sileiro de equipamentos de me-
dicina diagnóstica. A multina-
cional alemã anunciou ontem,
em São Paulo, um novo centro
de produção e logística em Join-
ville, Santa Catarina.

Com investimentos de R$ 50
milhões, a unidade iniciará as
atividades no segundo semestre
deste ano e será responsável pe-
la produção de equipamentos
de ressonância magnética, to-
mografia, radiografia digital e
analógica. A capacidade produ-
tiva é estimada entre 200 e 300
equipamentos por ano.

De acordo com Armando Cor-
rea Lopes Junior, vice-presidente
da divisão para América Latina, a
logística da cidade pesou na deci-
são de implantar a unidade em
Santa Catarina. Os investimentos
na nova linha permitirão à Sie-
mens a consolidar o crescimento
de dois dígitos no país. “O merca-
do brasileiro está crescendo em
bom ritmo. É o sexto maior na
área de equipamentos para a saú-
de e em breve será o quinto”, diz.

A estratégia da Siemens foi
baseada n a chegada dos mais
de 40 milhões de brasileiros à
nova classe média e aos estímu-
los do governo para a transfe-
rência de tecnologia de multi-
nacionais ao país, animando o
alemão Bernd Ohnesorge, presi-
dente mundial da divisão de
ressonância magnética da com-
panhia. “Estamos atentos ao
momento dos países em desen-
volvimento como Brasil e Chi-
na. Além do aumento da popu-
lação, o país tem um potencial
extraordinário para ser uma pla-
taforma de pesquisa e desenvol-

vimento para o mundo”, afir-
ma o executivo.

A Siemens Healthcare tam-
bém acaba de tirar do forno
uma parceria com a Faculdade
de Medicina da Universidade de
São Paulo (FM-USP), para unir
conhecimentos científicos e
educação continuada na área de
medicina diagnóstica.

GE reestrutura operação
Não são apenas os alemães da
Siemens que estão com os holo-
fotes voltados ao mercado brasi-
leiro. A divisão healthcare da
americana GE iniciou há dois

anos um processo de reestrutu-
ração para aumentar a oferta de
seus produtos em cidades de pe-
queno e médio portes que ainda
não contavam com equipamen-
tos de diagnósticos por imagem
na rede pública ou privada de
saúde. De lá para cá, a empresa
criou 200 novos empregos no
pós-venda, além de investir
US$ 50 milhões na fábrica de
Contagem (MG), de onde saem
equipamentos de raio-x, mamó-
grafos e tomógrafos e de resso-
nância magnética. Desde 2010,
a GE Healthcare registra cresci-
mento anual de 25% no país.

Segundo Rogério Patrus,
presidente da empresa para a
América Latina, com a refor-
mulação, as vendas para o go-
verno praticamente duplica-
ram nos dois últimos anos. Pa-
ra 2012, a previsão é de man-
ter o crescimento de 25%.
“Em 2013, vamos investir na
ampliação da capacidade pro-
dutiva para ter no mínimo
60% de conteúdo nacionaliza-
do”, diz o executivo. Dados do
mercado mostram que o setor
movimentou US$ 1 bilhão em
2011, com alta de 4,6% em re-
lação ao ano anterior. ■
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De olho no crescimento do mercado de e-books, a Editora Unesp vai
lançar a partir da próxima semana 44 novos livros virtuais gratuitos.
Eles integram o selo Cultura Acadêmica e dão continuidade à Coleção
Propg Digital, que oferece obras inéditas para download. A coleção teve
sua primeira fase em 2010. Desde então, já estão disponíveis 94 obras.
A editora contabilizou 84 mil downloads desde fevereiro de 2011.

A receita da US Airways cresceu 9% em abril na comparação com
o mesmo mês do ano anterior. A razão foi o maior tráfego de
passageiros, segundo informou a sede da empresa. O tráfego de
passageiros aumentou 2,1%, enquanto o número de assentos à
venda teve expansão de 1,6%. A companhia aérea afirmou ainda que
a taxa de ocupação aumentou 0,4 ponto percentual, chegando a 83%.

“O mercado brasileiro está
crescendo mais de dois dígitos,
é o sexto maior na área de
equipamentos para a saúde
e em breve será o quinto”
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




