
Votorantim Metais compra empresa de zinco nos EUA 
 
 
A Votorantim Metais anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para aquisição da 
empresa norte-americana U.S.ZINC, subsidiária da Aleris International Inc., por US$ 295 
milhões. De acordo com nota divulgada pela empresa, com a aquisição, a Votorantim 
absorverá os cerca de 200 funcionários da U.S.ZINC nos Estados Unidos e mais 40 na China e 
elevará para 40% a participação das operações fora do Brasil em seu faturamento. 
 
Conforme a Votorantim, a U.S. Zinc é líder no mercado americano em reciclagem de resíduos 
industriais de galvanização, produção de zinco metálico e produtos de maior valor agregado, 
como óxido de zinco e pó de zinco, e também tem um braço comercial com atividades fora do 
país. A companhia possui cinco unidades fabris nos Estados Unidos e uma unidade em fase 
final de construção na China, que entrará em operação no início de 2008. 
 
"Com esta aquisição, a Votorantim Metais inicia operações fabris nos dois principais mercados 
consumidores mundiais: Estados Unidos e China, além de confirmar a posição da empresa 
como participante global na produção de zinco", explicou o presidente do Conselho de 
Administração da Votorantim Participações, Carlos Ermírio de Moraes, em nota da companhia. 
 
"Este investimento é parte da estratégia de crescimento do Grupo nos setores industriais nos 
quais detém padrões de excelência internacional, buscando ativos que o tornem mundialmente 
competitivo", complementou ele. 
 
A U.S.ZINC produz atualmente zinco metálico em três unidades industriais nos estados norte-
americanos de Michigan, Washington e Texas. A unidade do Texas tem também uma planta 
integrada para a fabricação de pó de zinco. A empresa tem duas unidades fabris de óxido de 
zinco em Clarksville e Millington no Estado de Tennessee. A unidade que está em construção 
em Changshu na província de Jiangsu, a 100 quilômetros da capital Xangai produzirá óxido de 
zinco, pó de zinco e zinco metálico quando estiver em operação plena. 
 
"Com a U.S.ZINC, a Votorantim Metais consolida sua posição como a terceira maior produtora 
de zinco, líder mundial em óxido de zinco e a segunda no ranking global de pó de zinco", 
explicou o diretor-superintendente da Votorantim Metais, João Bosco Silva, ressaltando que a 
empresa também consolida a liderança de zinco metálico nas Américas e se tornará a quarta 
maior recicladora do mundo. "A reciclagem é responsável por cerca de 30% do zinco 
consumido e está totalmente alinhada à nossa estratégia de sustentabilidade e aos conceitos 
de circuito fechado e resíduo zero na produção", completou o executivo, também na nota. 
 
A Votorantim Metais utilizará os novos mercados como canais de distribuição para os produtos 
de seu processo de expansão em Cajamarquilla, no Peru, onde está investindo US$ 500 
milhões para aumentar sua capacidade para 320 mil toneladas/ano. "E, além de alta 
tecnologia, também contará com a tradição da U.S.ZINC em seu forte relacionamento com os 
clientes", divulgou a companhia. 
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