
A siderúrgica ArcelorMittal in-
vestiu cerca e R$ 20 milhões
em uma nova tecnologia volta-
da para a unidade industrial de
São Francisco do Sul (SC), espe-
cializada em aços planos. Na
prática, o equipamento será
responsável por possibilitar a
aplicação de qualquer produto
líquido na chapa de aço galva-
nizado. Com isso, é possível fa-
cilitar a estampagem de peças
(fase em que o aço é colocado
em prensas para dar forma às
peças do carro).

O investimento teve início
em janeiro e visa atender a de-
manda por carros leves, além
de disponibilizar um tipo de aço
que é muito procurado pelas
montadoras asiáticas. “As japo-
nesas, coreanas e chinesas es-
tão intensificando a presença
no Brasil”, diz Fernando Teixei-
ra, gerente geral da unidade de
São Francisco do Sul, se referin-
do aos últimos movimentos do
setor no país, entre eles a aber-
tura da fábrica da Hyundai, no
ano passado, e o início da produ-

ção local de veículos da Chery,
previsto para este ano.

Segundo Teixeira, a empresa
já tem um produto em processo
de homologação para a fábrica
da chinesa Chery. Da sua produ-
ção total de aço galvanizado pa-
ra indústria automotiva, a pers-
pectiva da unidade de São Fran-
cisco do Sul é fornecer 16%
com pós-tratamento (feito no
novo equipamento) ainda em
2013. Para o próximo ano, o nú-
mero sobe para 20%.

Ampliação
De acordo com Teixeira, a Arce-
llorMittal está estudando a am-
pliação da produção de aço gal-
vanizado para o próximo ano.
O executivo explica que há pes-
quisas de mercado que mos-
tram que a partir de 2014 a de-
manda interna deve justificar
um novo investimento da com-
panhia no aumento da capaci-
dade da fábrica. Atualmente, a
unidade produz 1,4 milhão de
toneladas ao ano, e a intenção
é aumentar em mais 550 mil to-
neladas anuais.

“A Atual capacidade atende
a demanda por dois anos. Já te-
mos estudos detalhados para a
ampliação”, afirma. Teixeira
não abre qual seria o investi-
mento necessário para o au-

mento da produção. Segundo o
Instituto Aço Brasil, a produ-
ção de aço plano mostra que a
demanda está mesmo em alta:
aumentou 13,4% de 2011 a
2012 no Brasil, o maior cresci-
mento entre os diferentes ti-
pos de aço no período.

Em 2010, a companhia con-
cluiu um projeto de aumento da
produção de aço em São Francis-
co do Sul que consumiu cerca

de R$ 76 milhões e tinha como
foco atender principalmente a
demanda da indústria de eletro-
domésticos e construção civil.
A maioria da produção da unida-
de (65%), no entanto, ainda é
voltada para o segmento auto-
mobilístico. No total, incluindo
as outras duas unidades (Tuba-
rão e Aços Longos), a siderúrgi-
ca tem capacidade de produção
de 13 milhões de toneladas.

Projeções
Recentemente, o CEO global
da ArcellorMittal, Lakshmi Mit-
tal, disse à agência Reuters que
prevê que a demanda global de
aço cresça entre 2% e 3% neste
ano, principalmente devido à
expansão dos Estados Unidos e
dos mercados emergentes, en-
tre eles o Brasil. Estes merca-
dos têm se tornado as princi-
pais apostas da siderúrgica
após queda no consumo de aço
na Europa e a desaceleração da
economia chinesa.

O cenário levou a Arcelor-
Mittal a registrar prejuízo líqui-
do de US$ 3,73 bilhões em
2012, número impulsionado
pela crise na Europa e por cus-
tos de US$ 1,3 bilhão gerados
por suspensão ou fechamento
de usinas. “O ano de 2012 foi
muito difícil para a indústria si-
derúrgica, especialmente, na
Europa, onde a demanda por
aço caiu 8,8%”, disse Mittal,
em um comunicado enviado
no início do mês.

Além da fabricação e trans-
formação do aço, a ArcelorMit-
tal atua também em minera-
ção, geração de energia para
uso próprio, produção de bior-
redutor sólido renovável (car-
vão vegetal) e serviços e tecno-
logia da informação. ■

O Google enfrentou a autorida-
de de proteção de dados espa-
nhola na mais alta corte euro-
peia, num caso com implica-
ções globais que espelha uma
das questões mais difíceis na era
da internet: quando informa-
ções são realmente privadas?

A questão apresentada ao Tri-
bunal Europeu de Justiça (ECJ,
na sigla em inglês) é a seguinte:
se uma pessoa tem sua casa lei-
loada devido a inadimplência,
ela tem o direito de forçar o Goo-
gle a deletar essa informação de
resultados de buscas?

Por trás dessa questão há ar-
gumentos complexos sobre li-
berdade de informação, o direi-
to de proteger dados, o que sig-

nifica ser um editor e quem, em
última instância, policia a inter-
net. O Google argumenta que
não deveria ser obrigado a apa-
gar conteúdo legal que não
criou de seu imenso banco de
dados de busca.

Autoridades espanholas argu-
mentam que o Google deveria
deletar informações de seus re-
sultados quando a
privacidade de um
indivíduo for desres-
peitada. Após a au-
diência nesta terça-
feira num tribunal
em Luxemburgo,
um advogado-geral
do ECJ vai publicar
uma opinião sobre o
assunto em 25 de junho. Os juí-
zes devem emitir um veredito
até o fim do ano.

O caso é baseado em uma
queixa de um homem espanhol
que fez uma busca no Google
por seu nome e encontrou um

anúncio de jornal de anos antes
afirmando que uma proprieda-
de que ele detinha seria leiloada
por conta do não pagamento de
contribuições de segurança so-
cial. Um dos tribunais espa-
nhóis de mais alta instância, a
Audiencia Nacional, manteve a
queixa e decidiu que o Google
deve deletar as informações de

seus resultados. O
caso foi enviado ao
ECJ em março pas-
sado após o Google
desafiar a decisão.

Os defensores da
posição do Google
alegam que se a
companhia for orde-
nada a apagar esse

tipo de informação, isso resultará
em uma enxurrada de pedidos pa-
ra que toda espécie de dados se-
jam apagados por motivos espú-
rios, e que isso tornaria o Google
judicialmente responsável pelos
resultados divulgados. ■

INDÚSTRIA

Produção de embalagens deve crescer 2%

A produção brasileira de embalagens, um dos termômetros da atividade

econômica, deve ter crescimento de até 2% em 2013, após cair 1,19%

em 2012, segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas, feita para

a Associação Brasileira de Embalagens (Abre). A perspectiva é que os

fabricantes tenham receitas de R$ 48 bilhões neste ano, acima dos

R$ 46,1 bilhões em 2012. Em 2012, a Abre estimava aumento de 1,6% na

produção, mas revisou a estimativa após quedas na atividade industrial.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 fev. 2013, Empresas, p. 19.




