
Posco acerta acordo preliminar com a Rio Tinto 

Siderúrgicas asiáticas estão negociando preços de contratos de longo prazo de ferro com a 
Vale, BHP Billiton e Rio Tinto. 

A sul-coreana Posco, quarto maior grupo siderúrgico do mundo, informou sábado (11) ter 
acertado um acordo preliminar com a mineradora Rio Tinto para um desconto de 20% nos 
preços do minério de ferro em contratos de longo prazo. As siderúrgicas asiáticas estão 
negociando os preços de contratos de longo prazo de fornecimento de minério de ferro para o 
ano fiscal que começou este mês com as maiores produtoras da commodity no mundo - Vale, 
BHP Billiton e Rio Tinto. 

As siderúrgicas asiáticas exigem cortes entre 40% a 50% nos preços em relação aos valores 
de 2007/2008. Mas o tamanho do corte e quando ele será acertado ainda são dúvidas para o 
setor. “As mineradoras estão demandando uma redução de 20%, mas nós acreditamos que 
deveria cair em 45% a 50% em relação aos níveis de 2007/2008, uma vez que as condições 
do mercado siderúrgico estão muito ruins, especialmente na Europa e Japão”, disse a analistas 
o vice-presidente sênior da Posco, Kwon Young-Lee. O executivo é encarregado das compras 
de minério. 

“Queremos concluir o acordo durante o mês de abril, mas as mineradoras não têm pressa para 
isso porque os preços de referência normalmente são definidos acima dos valores do mercado 
à vista, que estão acima do nível dos contratos de 2007/2008”, afirmou. 

Os preços do minério de ferro estão em cerca de US$ 64 a tonelada, bem abaixo dos preços 
estabelecidos em contrato no ano passado, de US$ 91 a tonelada, em média. Apesar disso, 
eles estão acima do nível de 2007/2008, de US$ 51. 

Kwon afirmou que negociações separadas para definição dos preços do carvão de coque devem 
ser concluídas este mês, com um corte de cerca de 60%, depois que a Nippon Steel definiu a 
referência no mês passado com uma redução de 57% nos contratos com a BHP Billiton 
Mitsubishi Alliance. 
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