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Definição sobre TV
digital fica para 2006

Cultivo de floresta
leva a ganho social
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Coca-Cola anuncia promoção
com CDs de áudio e vídeo

AmBev terá fábrica na
República Dominicana

EmpresadaFiatrevêofoconoBrasil
A Comau muda estratégia no País e volta-se ao mercado de manutenção industrial, que movimenta R$ 4 bilhões por ano

CSN lucra R$ 1,98 bilhão e
vai investir US$ 520 milhões
Comprada fatia dosRabinovichnaempresapelosSteinbruchnãodevemudar cenário

SIDERURGIA

Beth Moreira

Após divulgar um lucro líquido
de R$ 1,982 bilhão no ano pas-
sado – um crescimento de 92%
sobre o ano anterior –, a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional
(CSN) anunciou que vai manter
este ano sua estratégia de atua-
ção, com investimentos progra-
mados de US$ 520 milhões. Se-
gundo a empresa, nem a com-
pra da participação da família
Rabinovich na Vicunha Steel
(dona de 46% da CSN) pela fa-
mília Steinbruch, liderada pela
presidente da siderúrgica, Ben-
jamin Steinbruch, deve mudar
esse panorama.

Segundo o diretor-executivo
de investimentos e relações
com investidores da CSN, Lau-
ro Rezende, a programação de
investimentos para 2005 inclui
a continuidade do projeto de ex-
pansão da mina de Casa de Pe-
dra, que produz minério de fer-
ro em Minas Gerais; a prepara-
ção do porto de Sepetiba (RJ)
para exportação; e, também, a
construção de uma pelotizado-
ra (ainda sem local definido).
Rezende afirmou que não há de-
sejo de vender a companhia, pe-
lo menos no curto prazo. O exe-
cutivo preferiu não comentar
qual deverá ser o valor da tran-
sação entre as famílias Rabino-
vich e Steinbruch, nem o prazo
de pagamento.

Segundo Rezende, a empre-
sa destinará US$ 20 milhões pa-

ra seu projeto de produção de ci-
mento, que deve se iniciar ain-
da neste ano. Apesar de o proje-
to estar entrando na fase final,
ainda não foi definido o local
da nova fábrica. De acordo
com ele, a empresa tem três op-
ções, mas prefere mantê-las em
segredo.

A previsão da CSN é alcan-
çar até 2006 uma produção de
40 milhões de toneladas de mi-
nério de ferro, das quais 9 mi-
lhões serão consumidas pela
própria empresa. A maior par-
te, 31 milhões de toneladas, fi-
cará disponível para venda a
clientes no mercado interno e
internacional. Para a unidade

de pelotas, a previsão é de al-
cançar uma produção de 6 mi-
lhões de toneladas por ano, das
quais 1,5 milhão serão utiliza-
das pela própria CSN.

Segundo Rezende, a previ-
são é de que o minério de ferro
produzido pela CSN seja comer-
cializado no mercado pelo pre-
ço internacional. “É uma com-
modity e por isso deve ser ven-
dida por um preço semelhante
ao de outros produtores”, afir-
mou, referindo-se ao aumento
de 71,5% fechado pela Compa-
nhia Vale do Rio Doce para
clientes na Ásia.

No ano passado, a empresa
registrou uma receita de R$

200 milhões com a venda do
insumo. A previsão é de que,
com o início das exportações
previsto para o final de
2005, o segmento de minera-
ção ganhe maior força na car-
teira da empresa. “O efeito
do negócio nos nossos resul-
tados será visto principal-
mente em 2007”, ressalta.

O diretor de infra-estrutu-
ra da CSN, Marcos Lutz, des-
tacou que o direito de prefe-
rência da Vale sobre o miné-
rio de ferro produzido pela
empresa não tem atrapalha-
do a negociação de novos
contratos com seus clientes.
“A Vale exerceu seu direito
de preferência uma única
vez”, informou. Além disso,
segundo ele, o mercado está
muito favorável para a ven-
da do minério de ferro. Lutz
afirmou ainda que a CSN
pretender atuar basicamente
com contratos de venda de
longo prazo, como uma gran-
de mineradora.

RESULTADO
A CSN produziu, no ano pas-
sado, 5,5 milhões de tonela-
das de aço bruto e 5 milhões
de toneladas de laminados –
em ambos os casos, um cres-
cimento de 3,8%. A receita
líquida da siderúrgica em
2004 somou R$ 9,8 bilhões
(US$ 3,4 bilhões), uma alta
de 41% e recorde histórico
para a empresa, refletindo ba-
sicamento os aumentos de
preços durante o ano. ●

GESTÃO-Funcionário da Comau observa dispositivo em fábrica de automóvel; empresa fechou 19 contratos em 18 meses com novos setores como papel e celulose e mineração

MERCADO – Rezende anuncia entrada da CSN naárea de cimento

BEBIDAS

EFE

A companhia de bebidas AmBev
anunciou ontem sua entrada na
República Dominicana, com um
investimento superior a US$ 100
milhões, segundo fontes da em-
presa. A AmBev quer terminar
no segundo semestre de 2005 a
construção de uma fábrica no se-
tor oeste de Santo Domingo, que
produzirá um milhão de hectoli-
tros de cerveja por ano.

“Trabalharemos com o único
objetivo de oferecer a todos os
consumidorese clientes dominica-
nos novas opções”, disse em co-
municado Jorge Rocha, gerente
geral da AmBev Internacional,
do grupo belga-brasileiro InBev.
Oexecutivodestacouoclima“po-
sitivo” de investimento de capi-
tais que, assegurou, está sendo ob-
servado na República Dominica-

na nos últimos tempos.
Rocha revelouque oestabeleci-

mento da empresa brasileira no
país faz parte de uma estratégia
de expansão internacional. “De
cara, podemos assegurar que a
chegada da AmBev à República
Dominicanaproduzirá1,7mil em-
pregos diretos e mais de 6 mil in-
diretos”, destacou Rocha.

O executivo também ressaltou
a “importância” que a empresa dá
à capacitação de seus recursos hu-
manos e à preservação do meio
ambiente. “Iniciamos neste país
uma relação que acreditamos, de-
sejamos e confiamos, será muito
frutífera, duradoura edivertida, es-
pecialmente para os consumido-
res”, acrescentou.

A AmBev brigará no país com
a empresa local León Jimenes,
que controla quase todo o merca-
do local com a marca líder, a Pre-
sidente, e fabrica ainda Bohemia,
Miller e Heineken.●

ESTRATÉGIA

Agnaldo Brito

A Comau, braço do Grupo Fiat
voltado ao negócio de constru-
ção e montagem de fábricas de
automóveis, comemora com
alívio o resultado positivo al-
cançado depois da principal re-
visão estratégica dos negócios
desde que chegou ao mercado
brasileiro, em 1995. A razão pa-
ra o bom desempenho foi o
crescimento do mercado de ma-
nutenção industrial. A decisão
de rever o foco de negócio foi
uma exigência imposta pela for-
te retração dos investimentos
no setor automotivo.

A divisão de manutenção in-
dustrial, antes uma área apenas
de suporte para o negócio prin-
cipal, ganhou relevância e hoje
é a maior fonte de receitas da
empresa no Brasil, com quase
80% dos negócios. A mudança
de enfoque da Comau e o novo
ambiente no setor industrial de-
ram resultados. Em 18 meses,
a empresa conseguiu fechar 19
contratos, com 14 companhias
em sete setores diferentes.

Os negócios levaram inclusi-
ve ao aumento do número de
empregados próprios, quando
assumiu parte das equipes lota-
das nas empresas. Os contratos
exigiram a admissão de 1.720
funcionários. Agora, o corpo
de funcionários chega a 3,7 mil
trabalhadores. Além de am-
pliar as atribuições da área de
manutenção industrial, a em-
presa deixou de operar exclusi-
vamente no setor automotivo.

Há dois anos decidiu buscar
contratos nos setores de papel
e celulose, petroquímico, mine-
ração e siderurgia. O objetivo
foi o de tomar uma fração de
um negócio cuja estimativa al-
cance a cifra de R$ 4 bilhões
por ano.

Deu resultado. Em 2005, a
divisão de gestão integrada de

ativos deve responder, segun-
do expectativa da subsidiária
do Grupo Fiat, por 78% do fatu-
ramento, o equivalente a R$
220 milhões. No ano passado,
os negócios na área responde-
ram por R$ 190 milhões. De
acordo com Gerardo Bovone,
presidente da Comau, os con-
tratos de terceirização de manu-
tenção asseguraram um nível
de faturamento ao redor de R$
200 milhões nos últimos anos.
Por outro lado, a divisão da Co-
mau no Brasil voltada ao mer-
cado de sistemas para o setor

automotivo reduziu os negó-
cios no final dos anos 90 e iní-
cio desta década. No ano passa-
do, informa Bovone, a Comau
faturou apenas R$ 28 milhões
com essa divisão.

Para este ano, a previsão já
feita pela empresa é conseguir
R$ 60 milhões em contratos
com o setor automotivo, o que
elevará o faturamento total da
empresa a R$ 280 milhões. “Te-
mos um negócio forte – que é a
manutenção industrial – e ou-
tro tradicional que demonstra
recuperação. Isso será impor-

tante para a Comau e da uma
nva perspectiva para a empre-
sa”, diz o executivo.

MERCADO
O tamanho do mercado de ma-
nuntenção industrial é apenas esti-
mado. A avaliação é que, embora
crescente, 60% do mercado (dos
R$ 4 bilhões) são recursos gastos
pelas empresas em equipes pró-
prias de manutenção. Isso signifi-
ca que R$ 1,6 bilhão estão nas
mãos de empresas especializadas
em manuntenção industrial ou
gestão de ativos.

A atividade cresce no Brasil. A
SKF e a Goodyear, por exemplo,
criaram em 2001 a Power Trans-
mission Alliance (PTA), cujo ob-
jetivo é reunir as duas empresas
na oferta de serviços de gestão e
manutençãopara vários setores in-
dustriais. Além de ser recorrente
o número de empresas que tercei-
rizam a operação de manutenção
e gestão de ativos, o crescimento
da atividade industrial aumentou
a demanda para projetos cujo ob-
jetivo é o de melhorar a perfor-
mance ou ampliar a capacidade
de produção sem grandes investi-

mentos em novas linhas.
Isso tem assegurado negócios

importantes às empresas especiali-
zadas neste mercado, o que tem
permitido – incluisive como for-
ma de atração de novos contratos
– parcerias que remuneram a con-
tratada com porcentuais de ga-
nhos de produtividade. “É uma
forma de garantir resultados. Se
ganho uma parcela da redução de
custo, haverá sempre um grande
esforço para ampliar a produtivi-
dade”, explica Gerardo Bovone,
presidente da Comau. Os ganhos
não raros podem chegar a 30%.●

DIVULGAÇÃO

MARCELO XIMENEZ/AE

A Coca-Cola anunciou ontem a
promoção “Pegue sua Vibe”, que
atémaio pretende colocar nomer-
cado 3 milhões de mini VCDs
(CD de áudio e video), além de
embalagens inéditas do refrigeran-
te. O objetivo da empresa é cha-
mar atenção do público jovem pa-
ra a terceira edição do festival de
música Coca-Cola Vibezone, que
acontece em maio, em São Paulo,
e no mês seguinte, no Rio.

Serão quatro embalagens de
600mililitros nas versões azul, ro-
sa, vermelho e roxo. Essas foram

as cores escolhidas para os quatro
VCDs, que podem ser adquiridos
com 10 pontos (encontrados em
vários produtos da empresa) mais
R$ 3. Também serão distribuídos
aparelhos portáteis de CD e via-
gens ao Vibezone no Rio.

Segundo a diretora de marke-
ting da companhia, Cláudia Cola-
ferro, dos R$ 600 milhões que se-
rão investidos pela Coca-Cola es-
te ano (10% a mais do que em
2004), “boa parte” será destinada
para promoções e para o Vibezo-
ne.● Alberto Komatsu
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