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"O Brasil está se tornando um mercado cada vez mais estratégico no esforço da China para 
controlar os preços globais do ferro e do aço".  

Levado pela enxurrada da crise internacional, o minério de ferro - uma commodity 
fundamental para a economia de diversos países, inclusive a China - entrou em crise. A 
desaceleração da economia global afetou em cheio o setor de produção de máquinas e bens de 
consumo duráveis, abastecido pelo ferro e seu derivado direto, o aço. Mesmo assim, a China 
alcançou, em junho, um recorde histórico de produção de minério de ferro: 49,4 milhões de 
toneladas - um aumento de 6,5% em relação ao mês anterior. Já a Europa e os EUA 
apresentaram queda de 40% a 50% na produção mensal de aço, de acordo com a World Steel 
Association. 

O que a China tem de diferente? Uma possível explicação está no mercado de automóveis 
chinês, um grande consumidor de chapas de aço. No primeiro semestre de 2009, a venda de 
veículos no país cresceu mais de 17% em comparação com o mesmo período do ano anterior. 
Um recorde de crescimento. 

Isso não significa, porém, que a China está em situação confortável na geopolítica do minério 
de ferro e do aço. Em função de uma decisão estratégica da Associação de Ferro e Aço da 
China, 72 siderúrgicas no país apresentaram um prejuízo somado de US$ 761 milhões nos 
primeiros quatro meses de 2009. Basicamente, as empresas chinesas fizeram uma aposta 
errada. Acreditaram em uma queda ainda maior nos preços do minério. Além disso, baseadas 
no pressuposto de que seus estoques eram suficientes, abriram mão de fechar contratos de 
longo prazo com as principais fornecedoras do mundo - Vale Rio Tinto e BHP Billiton. O 
resultado foi desanimador. 

Prejudicada pelo aumento de sua própria demanda de aço e pelo endurecimento das 
negociações com as mineradoras, a China reagiu com veemência. O país está, agora, 
buscando pequenos fornecedores e barganhando para tentar se livrar do preço praticado no 
mercado spot - que, atualmente, é de US$ 90 a tonelada, 20% superior ao apresentado no 
início do ano. Com isso, a China diminuiu as importações de minério em todo o mundo, o que 
teve consequências diretas no Brasil. A Vale, por exemplo, foi obrigada a diminuir a produção. 
Ao mesmo tempo, a China despejou grande quantidade de placas de aço no mercado, todas a 
preços muito baixos, o que levou as siderúrgicas brasileiras a pedirem socorro à OMC em 
busca de uma barreira comercial contra o preço chinês. Até o governo brasileiro aumentou a 
tarifa de importação do aço em junho deste ano. A taxa poderá variar de 0% a 14%, 
dependendo do produto. 

Onde tem minério, tem chinês 

O fato é que os chineses vêm tendo cada vez mais influência no setor de minério de ferro e 
aço no Brasil. Basta ver os exemplos recentes. A alemã ThyssenKrupp começou a construir, 
em 2007, a Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), no Rio de Janeiro. No início, imaginava 
que o empreendimento demandaria investimentos de US$ 3,4 bilhões. Hoje, no entanto, a CSA 
está em fase final da construção com um orçamento atualizado em US$ 6,3 bilhões. O 
empreendimento, é claro, atiçou o setor. A Vale fechou um acordo e será fornecedora única e 
exclusiva da CSA, tendo 10% de participação no investimento - atualmente, há um estudo que 
visa a ampliar a cota para 30%. Mas os chineses não ficaram de fora. A estatal Citic, de 
grande porte, foi contratada por US$ 425 milhões para executar a montagem de uma coqueria 
na CSA, inclusive com a participação de 600 trabalhadores chineses. 



Enquanto isso, em janeiro deste ano, a siderúrgica chinesa Baosteel desistiu de um acordo 
assinado com a Vale para a construção da Companhia Siderúrgica de Vitória (CSV), no Espírito 
Santo. O projeto previa a produção de 5 milhões de toneladas de aço e subprodutos voltados à 
exportação. Orçamento total: US$ 5 bilhões. O BNDES recebeu uma proposta de parceria no 
negócio, mas não chegou a financiá-lo. A construção da planta deveria começar em setembro 
de 2009 e as obras levariam três anos para serem completadas. O estouro da crise global, 
porém, acabou deixando o projeto na gaveta. 

Mesmo assim, a Baosteel manteve seu interesse no Brasil. Conversou com representantes do 
governo do Rio de Janeiro e também esteve em negociação com a empresa LLX, que hoje 
avalia a possível instalação de uma planta junto a um porto no norte do Estado. A LLX, cabe 
lembrar, faz parte do grupo EBX, holding que tem atuado de forma agressiva no complexo 
produtivo do minério e do aço, especialmente com investimentos em logística. 

Hoje, a EBX trava negociações com outra siderúrgica chinesa, a Wisco, da Província de Wuhan, 
para concretizar o projeto. O terminal da LLX, focado na exportação de minério de ferro, terá 
capacidade para receber navios de grande porte. Além disso, será o ponto final de um 
mineroduto de 525 quilômetros, vindo de Minas Gerais, com 51% de participação da 
mineradora inglesa Anglo American. A capacidade estimada para a unidade da Wisco é a 
mesma do projeto da Baosteel - 5 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos por ano. 
Entretanto, prevê investimentos de "apenas" US$ 4 bilhões, ou US$ 1 bilhão a menos do que a 
Baosteel. 

O que justifica o interesse dos chineses pelo Brasil é o cenário favorável da economia no país - 
especialmente neste momento, em que o mundo se mostra hostil para o setor. O governo 
chinês está determinado a promover investimentos em novas fronteiras. Além disso, a 
participação no mercado brasileiro é estratégica para os chineses, que têm interesse em 
controlar os preços globais do minério e do aço. Pelo modelo de negócios empregado nesses 
grandes empreendimentos, os riscos são divididos entre brasileiros e chineses, o investimento 
é reduzido e a taxa de rentabilidade para todos os envolvidos é maior. 

Em A Arte da Guerra, Sun Tzu fala sobre os tipos de terrenos que podem ser encontrados 
durante uma batalha e como se movimentar sobre eles. Um dos caminhos é a invasão. Diz 
Sun Tzu: "É certo que, sem conhecer os planos dos senhores feudais, não se pode estabelecer 
alianças; sem conhecer as montanhas e as florestas, desfiladeiros e penhascos, não se pode 
colocar as tropas em marcha; sem usar guias nativos, não se pode obter as vantagens do 
terreno". Pelo visto, tanto as empresas brasileiras como as chinesas estão decididas a colocar 
em prática os ensinamentos do grande general. 
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