
se olha, o setor
de mineração é grandioso. O faturamento
da indústria foi de US$ 100 bilhões, em
2006. Os minérios responderam por US$
8,9 bilhões das vendas brasileiras para o
Exterior e são o principal item da pauta
de exportação. Não há dúvidas de que
a mineração vive a sua melhor fase,
com previsão de bom tempo para a
próxima década. Isso, graças ao cres-
cimento mundial, ao desenvolvimento
da China e dos países do Leste Europeu.
O que não quer dizer que não haja nuvens
cinzentas. A vencedora do setor entre AS
MELHORES DA DINHEIRO, Compa-
nhia Brasileira de Alumínio (CBA), do
Grupo Votorantim, por exemplo, investiu
R$ 1,2 bilhão na autogeração de 60% de
sua energia, enquan-
to a média mundial é
de 28%. Foi a saída
encontrada para es-
capar do alto custo da
energia brasileira -
as fábricas no Peru,
por exemplo, pagam
a metade do preço es-
tipulado no Brasil - e
incrementar sua ca-
pacidade de produ-
ção. No total, a com-

panhia mantém 18 usinas hidrelétricas,
distribuídas em diversos Estados brasi-
leiros. "A autogeração de energia é um
importante fator competitivo, que nos
permite disputar espaço com concorren-
tes globais", explica o empresário Antô-
nio Ermírio de Moraes, dono da Votoran-
tim. "Além de contribuir para reduzir os
riscos de um futuro déficit na oferta des-
se insumo no País."

Nos últimos cinco anos, a CBA tem
mantido um crescimento médio de 9,6%
ao ano. Em janeiro do ano passado, a
companhia inaugurou uma nova etapa de
expansão de sua única fábrica na cidade
de Alumínio, no interior paulista. A capa-
cidade da planta passou de 405 mil para
475 mil toneladas ao ano de alumínio.



Com 700 mil m2 de área cons-
truída, a fábrica da CBA é a
maior planta integrada do mun-
do, o que significa que, em um mes-
mo espaço, a empresa produz da
bauxita (minério bruto do qual é
produzido o alumínio) aos produtos"
fundidos e transformados (lingotes,
tarugos, vergalhões, placas, bobi-
nas, chapas, folhas, perfis, telhas e
cabos). É, ainda, a maior planta
produtora de alumínio primário da
América Latina. A mais recente ex-
pansão foi a terceira em apenas cin-
co anos, período em que a produção
da CBA subiu de 240 mil para as
atuais 475 mil toneladas. Um dado
curioso é que há 52 anos, quando a
empresa foi criada, a CBA produzia
quatro mil toneladas. "Iniciamos
em 2006 o projeto da mina de Mirai,
na zona da mata mineira, que vai
elevar a capacidade final para 615
mil toneladas de alumínio e cinco
milhões de toneladas de bauxita em
2011", conta Carlos Augusto Parisi,
diretor de mineração da CBA. "Va-
mos trabalhar em quatro módulos:
o primeiro ficará pronto em novem-
bro, quando vamos elevar em 1,2

milhão de toneladas a
produção de bauxita."

Em 2006, a receita lí-
quida de vendas foi de
R$ 2,7 bilhões e o lucro
líquido ficou em R$ 892
milhões. Os bons nú-
meros são resultados
de várias estratégias.
Além da autogeração
de energia, a CBA
também é auto-sufi-
ciente em bauxita, que
é extraída das suas uni-
dades de mineração em
Itamarati de Minas,
Poços de Caldas, além
de Mirai, todas em Mi-
nas Gerais. A CBA
também tem uma forte
atuação no mercado in-
terno e ainda destina
cerca de 40% de sua produção para a
exportação, principalmente para os
países da Europa, Oriente Médio e
Estados Unidos. Com um detalhe:
todos os produtos da Companhia
partem de um terminal marítimo
próprio no Porto de Santos (SP).

A Alcoa ficou em segundo no ran-

king. Ela é a principal
produtora e gerencia-
dora mundial de usinas
de alumínio primário e
atua em todos os prin-
cipais aspectos do se-
tor. Diariamente, em
todo o mundo, a em-
presa minera 86,3 mil
toneladas de bauxita,
monta sistemas de dis-
tribuição elétrica para
20,4 mil veículos e
compra US$ 27 mi-
lhões em bens de ser-
viços. Mas de um dado
a Alcoa se orgulha
mais: em 2006, era
dez vezes mais se-
guro trabalhar na Al-
coa do que em 1991.
A Companhia Vale do

Rio Doce, a segunda maior minera-
dora do mundo, ficou em terceiro
entre AS MELHORES DA DI-
NHEIRO. A CVRD se destacou em
responsabilidade social e meio am-
biente. Programas mantidos pela
Fundação Vale do Rio Doce e pela
CVRD promovem o desenvolvi-
mento social em mais de 500 municí-
pios, beneficiando três milhões de
pessoas. "A Vale mostrou em 2006
ser extremamente coerente em
seus objetivos", diz o diretor execu-
tivo de assuntos corporativos da
CVRD, Tito Martins. "Beneficiou-
se do mercado de commodities, sou-
be atender seus compradores e vem
investindo um média entre US$ 3,5
bilhões e 4 bilhões nos últimos três
anos. Mas nunca esqueceu da sua
responsabilidade social." 
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