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Usiminas prepara sua
internacionalização
Plano estratégico prevê aposta na América Latina e exportação de minério de ferro

Nivaldo Souza
nsouza@brasileconomico.com.br

Disposto a iniciar o processo
de internacionalização da Usi-
minas, Marco Antônio Castello
Branco pretende permanecer
na presidência da empresa
para administrar uma carteira
de investimentos de R$ 5,6 bi-
lhões programados para 2010 e
2011, colher os frutos dos R$
2,1 bilhões aportados em 2009
e continuar o projeto de mo-
dernizar o “estilo de gover-
nança” da ex-estatal. Em en-
trevista ao BRASIL ECONÔMICO, o
executivo disse o que quer fa-
zer para se manter à frente da
maior siderúrgica da América
Latina. Castello Branco lista os
desafios que terá pela frente,
caso seja confirmado no cargo
até 2013, o que deve acontecer
no dia 30 de abril. Entre os
itens, está a tarefa levar a com-
panhia para fora fora do país,
criar uma empresa de minera-
ção e embarcar o aço da Usi-
minas nas plataformas do pré-
sal e na indústria naval.

Como o senhor avalia sua
gestão à frente da Usiminas?
Estamos em uma grande fase de
modernização refletida nos in-
vestimentos. Passamos muito
tempo investindo na casa dos
US$ 400 milhões por ano e de-
mos um salto superior a US$ 1
bilhão, com tendência de curva
crescente. É um feito importan-
te porque não estávamos con-
tando com a crise e, apesar dis-
so, mantivemos os aportes sem
atraso. Passamos por um grande
processo de remodelação dos
processos internos nas áreas de
suprimentos, engenharia e re-
cursos humanos. Criamos tam-
bém uma unidade de planeja-
mento estratégico de fusões e
aquisições. Essa unidade tem
permitido dar passos não muito
vultosos, mas sistemáticos,
como a aquisição da Zampronha
(distribuidora de produtos side-
rúrgicos, comprada em 2008
por R$ 160 milhões) e participa-
ção estratégica na Codeme (a
aquisição foi de 30,7% do capi-
tal da empresa que utiliza estru-
turas metálicas na construção
civil, por R$ 129,6 milhões, va-

lor que inclui e igual participa-
ção acionária na Metform).
Acho que é um período impor-
tante para a Usiminas e esta em
linha com meu mandato e a ex-
pectativa que os acionistas têm
de uma empresa competitiva,
moderna e em crescimento.

Quais os desafios para os
próximos anos, caso seja
reconfirmado no cargo?
Consolidar os investimentos.
Alguns deles começam a fruti-
ficar a partir de agora, com a
coqueria número três entrando
em operação em março (o pro-
jeto recebe R$ 707 milhões para
ampliar em 750 mil toneladas
anuais a produção de coque).
Em agosto, começamos o res-
friamento acelerado no lami-
nador de chapas grossas em
Ipatinga (projeto de R$ 1,05 bi-
lhão para fabricar 350 mil to-
neladas/ano de chapas de alta
resistência para abastecer a in-
dústria naval e petrolífera). No
final de dezembro, início de ja-
neiro, completaremos a dupli-
cação da capacidade da Unigal
(joint venture com a japonesa
Nippon Steel, produzirá chapas
para o setor automobilístico).
No final do primeiro trimestre
de 2011, vamos colocar em práti-
ca o laminador de tiras a quente
de Cubatão (aporte de R$ 2,53
bilhões para fabricar 2,3 mi-
lhões de toneladas). Além dis-
so, temos de dar forma mais
atuante a Soluções Usiminas
para consolidação da nossa
rede de distribuição e centro de
serviços de tubos soldados. Te-
mos ainda uma possibilidade
grande de avançar no mercado
de construção civil com todos
investimentos ligados à Copa
do Mundo e às Olimpíadas.

A internacionalização está
na agenda de prioridades?
Essa é uma área que avança-
mos pouco devido à crise que
se abateu nos mercados. Que-
remos avançar na internacio-
nalização, mesmo que de for-
ma mais modesta, sem que isso
signifique forçosamente ad-
quirir empresas fora do Brasil.
Temos condições de crescer na
América Latina, com presença
na área de serviços.

Aquisições estão descartadas?
Isso não está excluído. O que
tem guiado as discussões in-
ternas na Usiminas é como
aprender a conviver e a fazer
negócios sem risco. Precisa-
mos ter essa experiência, mas
precisamos começá-la de uma
maneira modesta porque é
muito complicado gerenciar
em um ambiente cultural dife-
rente ao que você está habitua-
do e, ao mesmo tempo, estar
exposto a grandes riscos eco-
nômicos. Sou defensor de dar
passos consistentes.

A entrada na área de mineração
pode ser importante para
a investida internacional?
Não necessariamente vamos
adquirir competência de fazer
negócios em culturas diferen-
tes, em ambiente regulatórios
diferentes do brasileiro, através
da mineração. Vamos operar o
minério na nossa mina aqui e
embarcá-lo. Em vez de exportar
só aço para todos os continen-
tes, vamos exportar minério.

Como será a mineradora
da Usiminas?
O negócio de mineração pre-
cisa ser implantado até 2014.
Nosso objetivo é produzir 29
milhões de toneladas de mi-
nério de ferro até lá. Adquiri-
mos quatro minas da J. Men-
des em Itatiaia do Sul (MG),
com a meta de termos uma
unidade de mineração que
atingisse esse potencial. Co-
meçamos a utilizar os rejeitos
depositados oriundos da ex-
ploração das minas, reproces-
sar esse material e começar a
lavra das minas para chegar a
11 milhões de toneladas no fi-
nal de 2011. Os investimentos
iniciais foram em torno de R$
3 milhões, para produzir 7 mi-
lhões de toneladas em 2010.
Estamos fazendo analise geo-
lógica e acabando sondagens
numa área de 65 quilômetros.
Temos hoje um mapeamento
muito bom das nossas reser-
vas. Isso nos permite, numa
segunda fase, começar a pro-
cessar o que chamamos de ita-
birito duro, compacto, que
dará como produto mais 18
milhões de toneladas por ano.

“Queremos avançar na
internacionalização,
mesmo que de forma
mais modesta. Sem
que isso signifique,
forçosamente,
adquirir empresas
fora do Brasil. Temos
condições de crescer
na América Latina,
com presença
na área de serviços

Aquisições não estão
excluídas. O que tem
guiado as discussões
internas na Usiminas
é como aprender
a conviver e a fazer
negócios sem risco

ENTREVISTA MARCO ANTÔNIO CASTELLO BRANCO Presidente da Usiminas

Já existe um orçamento
previsto para a mineradora?
Para entrar nesse mercado novo,
para produzir concentrado de pe-
dra de feet, a Usiminas deveria se
associar a um investidor estraté-
gico. Isso vai trazer competência,
já que esse não é nosso meio tra-
dicional. Temos um projeto de
longa duração, daí nossa opção
por fazer a segregação dos ativos e
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Embraer em concorrência da Avianca-Taca
A aérea Avianca-Taca, resultante da fusão entre a colombiana Avianca e
a salvadorenha Taca, planeja substituir 39 jatos Fokker antigos em 2012,
afirmou o presidente-executivo da empresa, Fabio Villegas. A empresa
está avaliando ofertas da brasileira Embraer, da canadense Bombardier
e de outros fornecedores, como a russa Sukhoi. “Nós estamos olhando
todas as opções”, afirmou o executivo. A companhia não tem um
prazo final para a decisão, mas ela ocorrerá “em breve”, acrescentou.

● Entre os dias 28 e 30 de março,
São Paulo sediará o Fórum
Internacional de Estudos
Estratégicos para Desenvolvimento
Agropecuário e Respeito ao Clima
(Feed 2010), que pretende levantar
os principais tópicos abordados
pela COP15, de Copenhague.

AGENDA DO DIA
Divulgação

PREÇO

China infla custo
do carvão comprando
novas minas

A estratégia chinesa de
comprar minas de carvão
mineral para garantir o insumo
a suas siderúrgica deve fazer
o preço do produto “explodir”
em abril, quando contratos de
fornecimentos serão reajustados.
A avaliação é do presidente da
Usiminas, Marco Antonio Castello
Branco. “A China tem a maior
reserva de carvão do mundo
e, apesar disso, está indo ao
mercado — principalmente à
Austrália — para comprar carvão”,
diz. “Pequenos movimentos da
China geram uma escassez que
faz os preços explodirem. O que
vamos ver é um aumento brutal
dos preços nas negociações dos
contratos no final do primeiro
trimestre deste ano”, avalia
Castello Branco. Segundo ele,
o câmbio controlado ajuda na
estratégia do gigante asiático,
distorcendo a concorrência no
setor siderúrgico. “As grandes
empresas controladas pelo estado
chinês têm rentabilidade média
sobre o patrimônio líquido da
ordem de 1,4%, muito modesta
e aquém de uma economia de
mercado. É a institucionalização
do subsídio”, critica.

MINHA CASA, MINHA VIDA

Parcerias para fazer
casas baratas estão no
horizonte da Usiminas

Ganhar uma fatia do programa
Minha Casa, Minha Vida está
entre as metas da Usiminas.
Segundo o diretor de vendas
Ascânio Merrighi, a ideia é
colocar estruturas metálicas nas
obras projeto habitacional criado
pelo governo federal. “Vamos
fazer parcerias com empresas
que queiram focar no mercado
para pessoas com renda de até
três salários mínimos”, diz. Para
isso, a companhia patrocinou
pesquisas de universidades
públicas para desenvolver o
aço UsiSac. O material rende
a aplicação 25 quilos de aço
por metro quadrado, cerca de
metade do volume tradicional.
O primeiro contrato da Usiminas
na construção foi firmado esta
semana. A empresa fornecerá
a estrutura de seis prédios
(96 apartamentos) em Volta
Redonda (RJ). A participação
é modesta: 18% dos R$ 42 mil
pagos por apartamento ficarão
com a Usiminas. Mas é o
primeiro passo. “Estimamos
fazer 200 edifícios em 2010.
Mas podemos ser surpreendidos
positivamente”, indica Merrighi.

trazer um investidor estratégico
que deve adquirir 20% do capital
da nova empresa que vamos criar.
Uma vez que tenhamos esse par-
ceiro, que complemente nossas
competências, vamos estudar a
possibilidade de colocar capital.

Os investimentos são muito
vultosos. Serão de US$ 500 mi-
lhões a US$ 700 milhões no
porto. Para a mina, com ações

de beneficiamento e ferrovia,
devemos usar entre US$ 700
milhões e US$ 1 bilhão.

Quais serão os canais para
transportar esse minério?
Esse projeto requer que nosso
terminal de embarque no Porto
Itaguaí esteja terminado para
termos integração portuária e
ferroviária (R$ 40 milhões es-

tão sendo investido para des-
poluir o terreno onde o termi-
nal será construído na Baía de
Sepetiba, no Rio de Janeiro).

Já há conversas com
possíveis parceiros?
Tem várias empresas interessa-
das. Alguns contatos estão mais
aprofundados. É um processo
devemos concretizar este ano. ■

“Há várias empresas
interessadas no
projeto de mineração.
Alguns contatos estão
aprofundados

Murillo Constantino

Castello Branco
pode ter o mandato
renovado até 2013
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