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Nova usina
faz Gerdau
avançar
no Sudeste

Usiminas fecha 2005 com
lucro de R$ 3,9 bilhões

SIDERURGIA

Participação doméstica em fevereiro caiu para 19,25%

Empresa inaugura hoje fábrica em
Araçariguama, sua 30.ª no mundo

NEGÓCIOS

Estratégia é levar empresa de novo à liderança

Varig volta a perder mercado

CUSTO–Fábrica da Gerdau em Araçariguama, no interior de São Paulo, consumiu investimentos de US$ 500 milhões

Executivosreestruturam
companhiasdeficitárias
FranciscoValim,presidenteda
Net,eArnaldoBisoni,daHelios,
recuperaramempresasqPÁG.B20

Volks inova no marketing
AVIAÇÃO

Agnaldo Brito

AGerdau,maiorgruposiderúr-
gicodecapitalnacional, inaugu-
ra hoje, na cidade de Araçari-
guama, a primeira unidade de
produção de aço bruto em São
Paulo. É a 11.ª usina do grupo no
Brasilea30.ªnomundo.Enãoé
uma usina qualquer. O investi-
mento,deR$500milhões,rede-
senha a forma como a Gerdau
atenderá ao principal mercado
de vergalhões do País, o paulis-
ta, que, sozinho, consome 900
miltoneladasdebarrasdeferro
por ano.

A unidade terá capacidade de
produção de 900 mil toneladas
de aço bruto, com geração de
400 empregos diretos e outros 2
milindiretos.Posteriormente,se-
ráiniciadaaproduçãode600mil
toneladasdevergalhões,queele-
varáonúmerodeempregosdire-
tos a 500 e os indiretos a 2,5 mil.

Deimportador,oEstadopas-
saráaserexportadordoprodu-
to.SerádausinadeAraçarigua-
ma a missão de fornecer verga-
lhão para o Norte do Paraná e
para o Centro-Oeste do Brasil,
regiões que, somadas, repre-
sentam um consumo de 1,4 mi-
lhão de toneladas por ano.

A Gerdau tem 50% deste
mercadoecontinuaráatê-lono
curtoprazo.A diferençaéquea
empresa acredita que poderá
ampliá-lo a partir da melhor
competitividade em custos.
Acredita tambémque terácon-
dições melhores para enfren-
tar os grandes concorrentes,
como a Belgo-Mineira (do Gru-
po Arcelor) e a Barra Mansa
(do Grupo Votorantim).

A nova unidade muda com-
pletamente a estrutura logísti-
caatéagorautilizadaparaaten-

der a estes mercados. A maior
parte do abastecimento era fei-
ta a partir da Companhia Side-
rúrgica Guanabara (Cosigua),
no Rio. Parte dos vergalhões
consumidos pela construção ci-
vil de São Paulo também saía do
Rio.Umapequenaparteerapro-
duzida numa fábrica da Gerdau
no bairro paulistano da Água
Branca. Esta unidade, que dis-
põe de um laminador para ver-
galhões, será aos poucos desati-
vada, e a produção transferida
para Araçariguama.

DIMENSÕES
Nesta primeira fase, o comple-
xo siderúrgico instalado às
margens do km 52 da Rodovia
Castelo Branco, corredor que li-

ga São Paulo a Sorocaba e ao
Oeste paulista, produzirá ape-
nasaçobruto.Aproduçãoatual,
iniciada de forma experimental
no dia 12 de novembro, atinge a
marca de 500 mil toneladas por
ano. A previsão é que a unidade
alcance a capacidade total de
900 mil toneladas apenas em
2007.Olaminadoraindanãoen-
trou em operação. Uma discus-
sãointernaaindaocorreparade-
finiradatadeiníciodaprodução
de vergalhões em Araçarigua-
ma. A estimativa é que seja no
terceiro trimestre deste ano.

A meta é produzir até 600
mil toneladas de barras de fer-
ro. A usina, que produz aço a
partir de sucata – com pouco

uso de ferro-gusa, cerca de
10%, pode ter elevada a produ-
çãodeaçobrutopara1,3milhão
de toneladas e de vergalhão pa-
ra 1,2 milhão de toneladas. Tu-
do depende do mercado. É a
avaliação interna. Entretanto,
isso pode não demorar tanto
quanto se possa imaginar.

AGerdauacreditaqueareto-
mada da economia neste ano
de eleição e o pacote de estímu-
lo ao setor da construção civil
(com a redução da alíquota de
IPI para materiais de constru-
ção, além da injeção de mais re-
cursos para financiamento no
mercado) podem provocar um
efeito positivo no setor.

A expectativa é que o merca-
dodaconstruçãocivilcresçaen-
tre 1% e 2% acima do PIB neste
ano.O pacotedogoverno alcan-
çou a Gerdau. O vergalhão foi
um dos itens mais beneficiados
comopacotede“bondades”pa-
ra a construção civil. A alíquota
de IPI de 5% foi reduzida a zero
e já há sinais de mercado que
mostram recuperação das ven-
das do setor.

Os dados das vendas de ver-
galhões em janeiro prenuncia-
vamestaretomada.Éimportan-
tesalientarqueosdadosdeven-

dasdejaneironãotêmnenhu-
ma relação com o pacote do
governo anunciado em feve-
reiro, mas é um indicador de
que há recuperação.

Segundo levantamentos,
as vendas de vergalhões em
janeiro foram17,9% superio-
res em volume na compara-
ção com o mesmo mês de
2005. Foi este também o
crescimento em volume que
a empresa teve em janeiro.

A Gerdau torce para esta
reação do mercado interno.
Isso garantiria às unidades,
como a de Araçariguama,
condições para produzir ex-
clusivamente para o merca-
dointerno.Aunidadeque se-
rá inaugurada hoje é o que a
Gerdau chama de “mini
mill”, pequena unidade in-
dustrial para atendimento
do mercado local. A falta de
crescimento do mercado in-
terno fez com que parte des-
tas fábricas redirecionasse a
produçãoparaomercadoex-
terno. Com Araçariguama,
isso deverá ocorrer indireta-
mente. Como irá abastecer
São Paulo, a Cosigua terá
parte da produção liberada
para a exportação. ●

AUTOMÓVEIS

Alberto Komatsu
RIO

A Varig registrou em fevereiro
seu pior desempenho em 79
anosdeoperaçãonotransporte
de passageiros. A companhia,
que já respondeu por 52,8% da
demanda aérea doméstica em
janeiro de 1997, viu sua partici-
pação minguar para 19,25%.
Em relação a igual período do
ano passado, o resultado repre-
senta um recuo de 21,1%, ou 10,5
pontos porcentuais.

A TAM cresceu 39,1% e con-
solidoualiderança domercado,
com 44,45%. A Gol, que come-
çou a voar há cinco anos, teve
expansão de 55,6% e se isolou
no segundo lugar do ranking,
com 28,77%, posição que vem
mantendo desde abril de 2005.
Ambas impulsionaram o de-
sempenho do setor, que teve
crescimento de 22% no mês.

Especialista em aviação, o
consultor Paulo Sampaio diz
que os dados divulgados ontem
pelo Departamento de Aviação
Civil (DAC) mostram pela pri-
meira vez que o mercado com-
portaria a demanda de passa-

geiros caso a Varig deixasse de
operar. “Se a Varig parar hoje,
o sistema não entra em colap-
so”, diz Sampaio. Segundo ele,
sefossemretiradasdaofertado-
méstica total de 4,5 milhões de
assentos por quilômetro, em fe-
vereiro, as 940 mil poltronas da
Varig, o aproveitamento da in-
dústria teria sido de 84%, um
resultado melhor do que a taxa
de ocupação registrada pelo
DAC em fevereiro, de 66%.

No mercado internacional,
Sampaio diz que a queda de
16,1% da Varig no transporte de
passageiros puxou para baixo o
desempenho das demais com-
panhias que voam para fora do
País para -6,3%. Isso porque o
peso da Varig no exterior, que
já se aproximou de 90%, ainda é
alto.Foide71,49%emfevereiro,
inferior aos 79,88% do mesmo
mês de 2005. A TAM, por sua
vez, viu sua fatia crescer de
15,63%para22,21%.Aparticipa-
ção da Gol aumentou de 1,96%
para 4,06% neste segmento.

SMILES
A Varig recebeu no fim do mês
passado um fôlego financeiro

de US$ 30 milhões do fundo
americano Matlin Patter-
son. O dinheiro foi pago por
meiode uma operaçãode an-
tecipação de recebíveis do
programa demilhagem Smi-
les, fechada com o Matlin, o
mesmo que comprou a filial
de logística e transporte de
cargas VarigLog por US$
48,2 milhões, em janeiro.

“Não teve operação de
compra ou venda do Smiles.
Bemqueeugostaria”,brinca
odiretordemarketingdaVa-
rig e responsável pelo Smi-
les, Faustino Pereira. Ele se
referiu a rumores de que a
operação poderia represen-
tar a venda do Smiles ou que
o mesmo teria sido dado co-
mo garantia da operação.

Para os cerca de 5 milhões
de usuários do Smiles, Perei-
ra ressalta que não há qual-
quer mudança por causa do
aportederecursos.Odinhei-
ro, diz, foi utilizado para me-
lhorar o fluxo de caixa da
companhiaeparapagarsalá-
rios que estavam atrasados,
embora o 13º salário de 2005
ainda esteja pendente. ●

Produção de aço
bruto pode ser
elevada para 1,3
milhão de toneladas

DIVULGAÇÃO

A siderúrgica Usiminas alcan-
çou no ano passado um lucro lí-
quido de R$ 3,918 bilhões, um
aumentode29,78%nacompara-
ção com o ganho de R$ 3,019 bi-
lhões de 2004. A receita líquida
do grupo no ano passado foi de
R$13,041bilhões,aproduçãode
aço bruto alcançou 8,661 mi-
lhõesdetoneladaseoEbitda(lu-
croantesdejuros, impostos,de-
preciação e amortização) foi de
R$5,525bilhões. O volumetotal
de investimentos atingiu R$
408 milhões, uma redução de
36% em relação ao planejado.

Osnúmeros,queserãodivul-
gados oficialmente hoje, cons-
tam do sumário da reunião do
conselho de administração da
empresa. O lucro da empresa é
o sexto maior entre os divulga-
dos pelas empresas brasileiras
até agora. Perde apenas para
Petrobrás(R$23,7bilhões),Va-
le do Rio Doce (R$ 10,4 bilhões),
Bradesco (R$ 5,5 bilhões), Itaú

(R$ 5,2 bilhões) e Banco do Bra-
sil (R$ 4,1 bilhões).

Olucrodaempresaficouaci-
ma da projeção média dos ana-
listas consultados pelo Estado.
A estimativa era de que o resul-
tado teria alta de 8,64%, para
R$ 3,28 bilhões. A receita líqui-
da e o Ebitda, porém, ficaram
em linha com as estimativas. O
faturamento, de R$ 13,041 bi-
lhões, representou um cresci-
mento de 6,63% sobre os R$
12,230 bilhões registrados em
2004. A previsão dos analistas
era de que a receita seria 7,93%
superior, para R$ 13,2 bilhões.

O Ebitda fechou 2005 com
uma pequena queda, de 1,34%
para R$ 5,525 bilhões, quando a
previsão do mercado era uma
variação positiva de 0,5% para
R$5,64bilhões.Amédiafoiapu-
rada com o BB Investimentos,
ABN Amro Real Corretora e
ItaúCorretora. ● ALINECURYZAM-

PIERI E RAQUEL MASSOTE

Adidaséescolhida
AnunciantedoAno
Presidentedaempresa,Erich
Stamminger,seráhomenageado
noFestivaldeCannesqPÁG.B20

Cleide Silva

Àsvésperasdachegadaaomer-
cado do terceiro modelo da fa-
mília Fox, a “sportvan” Space-
Fox, que estará nas lojas na se-
gunda quinzena de abril, a
Volkswagen lança sua ação
mais importante na área de
marketing neste ano. A empre-
sa juntou uma série de ativida-
des, de desfile de moda a corri-
da de automóveis em um único
evento, chamado de Volkswa-
gen Experience, que terá início
em abril, na primeira etapa da
Stock Car em Curitiba.

Oeventofoiafórmulaencon-
tradaparaapresentaraoconsu-
midor “o universo Volkswagen,
que envolve tecnologia, cultu-
ra, tendências e futuro”, diz o
diretordeMarketingdamonta-
dora, Paulo Sérgio Kakinoff.

Junto com os lançamentos
previstos para este ano, como o
Golf Flex, também em abril, os
importados New Beetle – que
voltaaoPaísremodelado–,Pas-
sat, Variant, Jetta e reestiliza-
ção de outros modelos para a
linha 2007, a estratégia de mar-
keting vislumbra a volta à lide-

rança do mercado, perdida em
2001. Kakinoff, porém, prefere
dizer que a Volks hoje corre
atrás apenas de lucratividade.

OSpaceFox,umamisturade
utilitário com van, por isso bati-
zadodesportvan,estásendofa-
bricado na Argentina com mo-
tor 1.6 flex brasileiro, e será im-
portado. Os concorrentes são
Fiat Idea, Chevrolet Meriva e
HondaFit,quecustamentreR$
39 mil e R$ 44 mil. A primeira
versão da família, o Fox, e seu
derivado CrossFox estão em
quarto lugar na lista dos mais
vendidos no País em janeiro e
fevereiro,com 17.473 unidades.

OcircodoVolkswagenExpe-
rience será montado em área
ao lado dos autódromos em que
serão realizadas as etapas da
Stock Car, corrida em que a
marca participa pela primeira
vez,ao ladodaGM eMitsubishi.
“Vamos aproveitar para reali-
zar clínicas (pesquisas) com
clientesparaouviropiniões,crí-
ticas e sugestões”, diz Kakinoff.

O evento terá ainda exposi-
ção com a história de todos os
carros da marca fabricados no
País,mostrademodelosmodifi-

cados (tuning), apresentação
de novas tecnologias, palestras
parauniversitários,showsefei-
rão de carros.

Ontem à noite, a montadora
lançou o projeto em uma festa
em São Paulo. Entre as atra-
ções estavam um Bora que par-
ticipará da Stock Car, o Toua-
reg preparado para percorrer
as pistas de corrida com clien-
tes da marca, o desfile da mode-
loIsabelaFiorentino–queapre-
sentou traje feito com tecido de
bancosdesenhadopela estilista
da Volks, Luciana Torquato – e
show do grupo Capital Inicial.

Segundo o ex-corredor Pe-
dro Paulo Diniz, dono da PPD
Sports, responsável pela orga-
nização do Experience, depois
de Curitiba, o evento será reali-
zadono Rio,emmaio; emBrasí-
lia, em novembro; e, em São
Paulo, em dezembro. “Um mini
salãodecarrosterámodeloses-
pecialmente modificados pela
Volkswagen e importados co-
mo o Bugatti, considerado o
mais potente do mundo.” A
PPD também organiza eventos
automobilísticosdaRenault,co-
mo Copa Clio e Fórmula 3. ●
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