
Apesar da crise, empresas
mantêm grandes projetos
A ThyssenKrupp e a francesa Vallourec e Mannesmann
investem pesado em duas novas unidades no Brasil

D ois dos maiores investimen-
tos privados em andamento
no Brasil estão sendo feitos

por empresas siderúrgicas euro-
péias. A alemã ThyssenKrupp está
construindo no litoral fluminen-
se um gigantesco complexo para
produção de placas, ao custo de €
4,5 bilhões. Já a francesa Vallou-
rec e Mannesmann, em parceria
com o grupo japonês Sumitomo,
está investindo US$ 1,6 bilhão na
construção de uma nova fábrica de
tubos no município de Jeceaba, no
interior de Minas Gerais.

Os dois projetos chamam a
atenção não apenas pelo tamanho
e valores envolvidos, mas também
por sua execução estar se dando
ao longo da pior crise da história
moderna da indústria siderúrgi-
ca, durante a qual praticamente
todos os grandes projetos foram
abandonados, redimensionados
ou postergados.

A nova unidade da Thyssen
Krupp, batizada de Companhia
Siderúrgica do Atlântico (CSA), é o
maior investimento privado reali-
zado no Brasil nos últimos 12 anos.
O complexo está sendo construído
em área de 9 milhões de metros
quadrados no distrito industrial
de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e
será integrado por um porto com
dois terminais - um responsável
pelo recebimento de 4 milhões de
toneladas/ano de carvão mineral e
outro pelo escoamento da produ-
ção de 5 milhões de toneladas por
ano de placas de aço.

Quando estiver em pleno funcio-

namento, em dezembro de 2009, a
ThyssenKrupp CSA destinará toda
a sua produção ao mercado exter-
no - 60% para os Estados Unidos e
os 40% restantes para a Alemanha,
o que aumentará em 40% as expor-
tações brasileiras de aço.

Planejada antes da crise econô-
mica, a construção da CSA aconte-
ce em um momento delicado para
a ThyssenKrupp, maior produtora
de aço da Alemanha. Com a capa-
cidade de geração de caixa com-
prometida pela retração das ven-
das em todo o mundo, a empresa
precisou recorrer à mineradora
Vale para que fossem levantados
os recursos necessários para a fi-
nalização do projeto. Parceira da
ThyssenKrupp desde o anúncio
do projeto, a Vale, que inicialmen-
te seria dona de 10% da CSA, teve
sua participação aumentada para
26,87%. No final de setembro, a
empresa anunciou a conclusão
do acordo com a ThyssenKrupp
através do aporte de novos € 965
milhões. Além de sócia, ela será,
naturalmente, a fornecedora do
minério de ferro. A ThyssenKrupp
é dona dos 73,13% restantes.

A crise, porém, não atrasou
as obras. A previsão é que a nova
usina entre em operação em ju-
lho 2010 e, a partir da produção
da primeira placa, serão mais 10
meses ou 12 meses até que seja
atingida a capacidade máxima de
produção. Segundo Rodrigo Tos-
tes, vice-presidente de Finanças da
ThyssenKrupp CSA, a crise apenas
deu mais tranqüilidade para a

execução das obras. "Antes estáva-
mos sob pressão para produção da
primeira placa. Agora estamos em
um ritmo mais sadio para testar,
analisar e completar as obras den-
tro de cronograma confiável", diz.

Das grandes estruturas indus-
triais, estão prontas as obras do
porto e da sinterização. Os dois
altos-fornos, com capacidade para
2,5 milhões de toneladas por ano
cada, estarão terminados em de-
zembro deste ano. Hoje, 22 mil
operários estão trabalhando na
construção da usina. Quando esti-
ver operando, a CSA empregará 3,5
mil trabalhadores.

Do ponto de vista de Tostes, a
previsão é que toda a produção da
CSA seja absorvida pelas unidades
de laminação da ThyssenKrupp na
Europa e nos Estados Unidos. Com
contratos de fornecimento de lon-
go prazo garantidos junto às em-
presas do próprio grupo, a CSA so-
frerá menos as oscilações de preço
e demanda do mercado interna-
cional de placas, produto de baixo
valor agregado e margens enxutas
que requer grandes volumes para
se tornar compensador.

A nova usina de tubos que a
Vallourec e Mannesmann está
construindo no Brasil deverá en-
trar em produção na metade do
próximo ano, para atingir a capa-
cidade máxima de produção no
final de 2011. Para a implantação
do projeto, foi criada uma nova
empresa, a Vallourec e Sumitomo
Tubos do Brasil (VSB), porque que
o investimento está dividido entre



a francesa Vallourec (56%) e o gru-
po japonês Sumitomo (44%).

No entendimento de Flávio
Azevedo, presidente dos conselhos
de administração da Vallourec
e Mannesmann no Brasil (VMB)
e da VSB, o segmento de atuação
da nova unidade, o de fabricação
de tubos de alta tecnologia para
transporte de óleo e gás, é um dos
mais promissores da siderurgia
mundial. "Por isso, os sócios não
diminuíram a velocidade ou mo-
dificaram o perfil do projeto em
função da crise", diz.

Os tubos da linha de óleo e gás
são empregados pela indústria
petrolífera em todas as fases de
produção, desde a prospecção até
a extração, o transporte e o refino.
Na opinião de Azevedo, com a re-
cuperação dos preços do petróleo,
a expectativa é que a indústria pe-
trolífera retome seus investimen-
tos. "Estamos experimentando
uma recuperação da demanda por
tubos. Em breve teremos ótimas
oportunidades de negócios com a
exploração do pré-sal", afirma.

Para quem visita as obras no re-
cém-criado distrito industrial de
Jeceaba - pequeno município do
interior mineiro, com seis mil ha-
bitantes e nenhuma indústria até
então -, é difícil acreditar que em
menos de um ano haverá ali uma
usina siderúrgica em pleno fun-
cionamento. Atualmente, 6,5 rnil
operários trabalham nas obras.
A terraplanagem está quase fina-
lizada, assim como as obras de
drenagem e estaqueamento dos
principais prédios. "Estamos no
meio do caminho. Uma obra des-
se porte gera uma série de impre-
vistos, mas tudo indica que cum-
priremos o cronograma", afirma
Otávio Sanabio, diretor-presidente
da VSB. Para o empreendimento,
foram terraplanados 2,4 milhões
de metros quadrados, do total
de 9 milhões de metros quadra-
dos de área pertencente à VSB. De
acordo com Sanabio, foram movi-
mentados 18 milhões de metros
cúbicos de terra, "o que eqüivale a
oito vezes a pirâmide de Quéops,
no Egito", diz.

A nova fábrica de- tubos estará
apta a utilizar como matéria-prima
tanto o gusa líquido dos altos-for-
nos, como sucata de ferro e gusa só-
lido produzido por terceiros. A VSB
não concorrerá com a fábrica de
tubos da Vallourec e Mannesmann
existente em Belo Horizonte, pelo
fato de eles terem medidas e merca-
dos diferentes: enquanto a fábrica
de Belo Horizonte produz tubos
de l a 14 polegadas, inclusive os
trefilados para a indústria automo-
tiva local, os tubos da nova fábrica,
entre 6 e 16 polegadas, estarão vol-
tados para a indústria petrolífera e
com grande volume de exportação.

Para Sanabio, a produção dos
altos-fornos responderá por 55%
da necessidade de gusa da usina,
que terá capacidade para produ-
ção de l milhão de toneladas de
produtos lingotados, sendo 600
mil destes de tubos acabados (para
comparação, a usina de Belo Hori-
zonte possui capacidade para 550
mil toneladas de tubos acabados).
Além dos tubos, a usina produzirá
outras 300 mil toneladas/ano de
barras a serem laminadas e trans-
formadas em tubos pelas unida-
des da Vallourec e Mannesmann
na França e Alemanha.

Flávio Azevedo lembra que os
tubos sem costura são um dos pou-
cos produtos siderúrgicos que não
são considerados commodities. "As
roscas de vedação contra vazamen-
tos de óleo e gás e as característi-
cas especiais para o trabalho em
ambientes hostis, como no pré-sal,
fazem deles produtos premium, de
alto valor agregado", afirma.

Segundo Azevedo, o local esco-
lhido é estratégico para os planos
de internacionalização dos negó-
cios da nova empresa. O distrito
industrial de Jeceaba está a 50
quilômetros da mina Pau Branco,
jazida de minério explorada pela
Vallourec e Mannesmann e que já
alimenta os altbs-fornos da usina
de Belo Horizonte. Além disso, está
próxima à malha ferroviária que
leva o aço e o minério produzidos
na região central de Minas para os
litorais do Espírito Santo e do Rio
de Janeiro, de onde são exportados.
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