
● Segundo o Departamento Na-
cional de Produção Mineral, os
requerimentos e autorizações de
pesquisa mineral (inclui de areia
a ouro) aumentaram 54.576% na
comparação entre 2005 (janeiro
a dezembro) e 2010 (de janeiro
até agora). Foram de 26 para
14.190 pedidos. Já a área mine-
ral a ser prospectada dobrou no
mesmo período.

Segundo Paulo Camillo Penna,
presidente do Instituto Brasileiro
de Mineração (Ibram), o direcio-
namento de recursos para o Bra-
sil, especialmente pelos chine-
ses, não deve preocupar. “Tem a
ver com o preço alto das commo-
dities minerais, efeito do aumen-
to da demanda”, explica.

“Há outros motivos de preocu-
pação, como o fato de o Brasil
ser responsável por apenas 3%
(US$ 234 milhões) do total dos
investimentos em exploração
mineral no mundo, muito atrás
do Canadá (16%), Austrália (13%)
e Peru (7%)”, afirma.

Em março, o grupo Itaminas,
controlado pelo empresário
Bernardo Melo Paz, assinou
carta de intenção para a ven-
da de seu ativo de minério de
ferro ao consórcio chinês
ECE - Birô de Exploração e
Desenvolvimento Mineral do
Leste da China. A negociação
envolve a venda da Itaminas
Comércio de Minérios S.A.,
dona de uma mina em Sarze-
do (MG) com reservas esti-
madas em 1,3 bilhão de tone-
ladas de minério de ferro.

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE
PEQUIM

A China é um dos mais agressi-
vos investidores em mineração
em outros países, mas não facili-
ta a entrada em seu próprio terri-
tório de empresas estrangeiras
dispostas a buscar e explorar re-
cursos minerais. Apesar de pro-
messas de abertura feitas por Pe-
quim, o segmento está entre os
que recebem o menor volume
de investimentos externos e
continua bastante protegido pe-
lo governo.

Entidades que representam
multinacionais do setor se junta-
ram no ano passado à cada vez

mais extensa lista de investido-
res que se consideram prejudica-
dos pelo que classificam como
protecionismo chinês contra
empresas de capital estrangeiro.

De maneira geral, elas se quei-
xam de barreiras à entrada de in-
vestimentos em determinados
setores e de medidas que benefi-
ciam companhias chinesas na
concorrência com as que pos-
suem capital estrangeiro.

O Brasil possui uma regula-
mentação extremamente favorá-
vel ao investimento externo,
comparável à dos países ricos
que integram a Organização pa-
ra a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). A le-
gislação dá o mesmo tratamento
a empresas de capital nacional
ou estrangeiro, desde que sejam
constituídas no País.

Poder. Com uma população de
1,3 bilhão de pessoas e um merca-
do consumidor de promessas in-
findáveis, a China tem o poder

de impor às empresas estrangei-
ras condições que dificilmente
aceitariam em outros países.

No setor automobilístico, por
exemplo, todas as grandes fabri-
cantes americanas, europeias, ja-
ponesas e coreanas são obriga-
das a manter joint-ventures
com estatais chinesas. Não é se-
gredo que Pequim quer cons-
truir suas próprias grandes mon-
tadoras e a associação compulsó-
ria com os estrangeiros é uma
forma de absorver tecnologia.

A expectativa dos investido-
res era a de que as restrições di-
minuiriam com o tempo e o mer-
cado chinês se tornaria cada vez
mais aberto ao capital externo
produtivo. Mas em alguns seto-
res ocorreu o contrário.

Empresas como a alemã Sie-
mens e a francesa Alstom inves-
tiram no setor ferroviário na
China só para não serem excluí-
das de grande parte do ambicio-
so projeto de expansão da rede
de trens rápidos do país, que pre-
vê a conclusão de 13 mil km de
linhas.

Agora, começam a enfrentar a
concorrência em terceiros mer-
cados dos fabricantes chineses,
que desenvolveram sua tecnolo-
gia com a “absorção” do know-
how de empresas estrangeiras.

A entidade China Internatio-
nal Mining Group, mantida por
gigantes como Anglo American
e Rio Tinto, divulgou documen-
to em 2009 no qual afirma que a
China abandonou em anos re-
centes a abertura aos investi-
mentos estrangeiros que existiu
no setor de mineração entre
2004 e 2006.

“Na medida em que nos apro-
ximamos de 2010, muitos desses
investimentos não se realizaram

e alguns foram suspensos ou to-
talmente abandonados. Isso le-
vou a um sentimento de incerte-
za entre algumas companhias do
setor e seus acionistas em rela-

ção à China como destino de in-
vestimentos em metais, explora-
ção e mineração”, dizia o texto.

Mercado interno. O poder de
atração do mercado interno co-
mo arma de Pequim para impor
suas condições às empresas es-
trangeiras fica evidente em uma
passagem do livro The Party -
The Secret World of China´s Com-
munist Rulers, escrito pelo ex-
chefe do escritório do Financial
Times em Pequim, Richard Mc-
Gregor.

A cena se passa em maio de
2009, durante encontro entre o
poderoso vice-primeiro-minis-
tro Wang Qishan e a comissária
da União Europeia para o Co-
mércio, Catherine Ashton, que
estava acompanhada de executi-
vos de grandes empresas do con-
tinente. Como se tornou cada
vez mais frequente desde a eclo-
são da crise global em 2008, eles
se queixaram de barreiras para o
acesso ao mercado chinês.

Em resposta, Wang reconhe-
ceu que existiam “irregularida-
des”, mas o charme do mercado
chinês era irresistível. “Em ou-
tras palavras, de acordo com exe-
cutivos presentes ao encontro
que ficaram atônitos com o vice-
primeiro-ministro, quaisquer
que sejam as suas reclamações,
o mercado é tão grande que vo-
cês virão de qualquer maneira”,
escreveu McGregor.

Agressiva no exterior, China limita investimento de múlti

PARA LEMBRARCNI e siderúrgicas
questionam
investimento chinês
Indústria vai levar ao governo preocupações sobre investimentos
bilionários em mineração e o risco de perda de mercado

Paula Pacheco

O movimento recente dos in-
vestidores chinesas em dire-
ção aos ativos minerais do Bra-
sil, que anunciaram negócios
de US$ 7 bilhões este ano, dei-
xou os setores de siderurgia e
mineração com o radar ligado.
Esse será um dos temas do en-
contro do Grupo de Acompa-
nhamento do Crescimento
(GAC), formado por represen-
tantes de empresários e pelo
governo, que acontece em Bra-
sília no dia 18.

Entidades empresariais como

a Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) e o Instituto Aço
Brasil (IABr) têm uma série de
argumentos prontos para apre-
sentar a Guido Mantega, minis-
tro da Fazenda, Miguel Jorge, do
Desenvolvimento, Sergio Rezen-
de, de Ciência e Tecnologia, e
Henrique Meirelles, presidente
do Banco Central.

Há quem defenda que a inva-
são chinesa é uma ameaça à sobe-
rania brasileira. Mas os riscos co-
merciais parecem ser o verdadei-
ro temor nacional. Ao explora-
rem o minério brasileiro, dizem
os empresários, os chineses te-

riam condições de aumentar a
produção de aço, da qual são líde-
res mundiais e vendê-lo no mer-
cado internacional, inclusive no
Brasil, a preços mais baixos.

Segundo Marco Polo de Mello
Lopes, presidente executivo do
IABr, o governo brasileiro deve-
ria negociar com os chineses as
mesmas condições encontradas
pelas corporações nacionais na
China. Empresas estrangeiras,
por exemplo, não podem inves-
tir na exploração mineral no país
asiático. No caso da compra de
carvão metalúrgico (coque) usa-
do nas siderúrgicas, o governo

chinês sobretaxa as exportações
em 40% para conter a possível
falta da matéria-prima na China.

“Se o governo brasileiro quer
deixar comprar mina no Brasil, é
justo que haja reciprocidade”,
critica Lopes.

Para Marco Antônio Castello
Branco, vice-presidente da Fede-
ração das Indústrias de Minas
(Fiemg), ex-presidente da Usi-
minas, o pior cenário para o Bra-
sil seria que “as empresas chine-
sas passem a deter uma impor-
tante posição na mineração na-
cional, exportem o minério a pre-
ços distorcidos e, para compen-
sar as demandas políticas do go-
verno brasileiro, construam usi-
nas siderúrgicas para venderem
aço no País com um sistema de
precificação artificial (custo de
capital negativo), levando à des-
truição dos produtores locais.”

Dificuldades. Siderúrgicas co-
mo a Gerdau e a Villares já tenta-
ram montar subsidiárias na Chi-
na, sem sucesso. A Vale nego-
ciou a abertura de um centro de
distribuição de minério de ferro
e não conseguiu. “Eles não di-
zemnão, mas demoram a respon-
der. O tempo passa e chega uma
hora que você desiste”, conta Jo-
sé Carlos Martins, diretor de Ma-
rketing, Vendas e Estratégia da
mineradora.

O executivo da Vale evita de-
clarar rejeição ao capital estran-
geiro na mineração. Afinal, a em-
presa está presente em cerca de
20 países e exporta 40% do miné-
rio para a China. Mas Martins
concorda que haja reciprocida-
de. “No Canadá, por exemplo, é
preciso passar por uma análise
governamental antes de ter um
investimento em mineração
aprovado. Prefiro deixar para o
governo avaliar se há risco de so-
berania”, afirma.

Presidente da CNI, Robson
Braga de Almeida faz parte do co-
ro dos apreensivos. “Qual é o ob-

jetivo dos chineses que inves-
tem em minério e em terras para
agropecuária no Brasil? Não está
claro”, alerta. “Posso supor que
não vão investir nos produtos
acabados no Brasil, mas extrair o
minério, mandar para a China e
exportar produtos acabados.
Eles vão determinar os preços
no mercado internacional”, diz.

Governo. O Ministério de Mi-
nas e Energia informa que não há
restrições ao capital estrangei-
ro. “Qualquer empresa de capi-
tal externo constituída no Brasil
está em condições de igualdade
com as de capital nacional, com
exceção das áreas dentro da fai-
xa de fronteira.” Ainda segundo
o ministério, o governo não estu-
da restrições aos investimentos
estrangeiros em mineração.

A Vale, assim como as outras
mineradoras, monitora os movi-
mentos mais recentes. “Os proje-
tos estão em fase embrionária,
têm de ser desenvolvidos, o que
não acredito que aconteça. Gran-
de parte dos investimentos vai
ser dinheiro jogado fora”, diz
Martins.

Segundo Martins, há muitas di-
ficuldades no setor, mesmo para
empresas que já estão na ativida-
de há muito tempo. Além da de-
mora para conseguir a licença
ambiental do projeto, há o pro-
blema da falta de infraestrutura.
“É preciso pensar na logística pa-
ra escoamento da produção,
com ferrovia, porto. O que te-
mos foi construído para carregar
o nosso minério”, explica. Em ou-
tras palavras, quem quiser explo-
rar a atividade mineral que invis-
ta na própria infraestrutura.

O subsecretário de Mineração
e Metalurgia do governo de Mi-
nas, Paulo Sérgio Machado Ribei-
ro, classifica a presença chinesa
em ativos minerários do País co-
mo um “movimento incipien-
te”. Para ele, “uma verticaliza-
ção dentro do Brasil não é algo
tão ruim”. “Hoje no Brasil não há
descriminação quanto à origem
do capital.”

Mais apostas. Para quem está
nos bastidores das negociações
a onda chinesa está apenas come-
çando. Rodrigo Maciel, sócio da
consultoria Strategus, tem no
momento dois mandatos de gru-
pos chineses interessados em mi-
neração. O advogado Reinaldo
Ma, do escritório Felsberg & As-
sociados, é especialista nos con-
tratos com chineses e atualmen-
te trabalha com quatro clientes
na área. “Além disso temos ou-
tros três potenciais clientes e
inúmeras consultas sobre mine-
ração no Brasil”, conta. Além do
minério de ferro, preferência nú-
mero um , os asiáticos começam
a sondar as jazidas de manganês.

“Minha posição é a participa-
ção chinesa seja minoritária, o
empreendimento deve ser finan-
ciado pela integralização total
de capital chinês (sem financia-
mento do BNDES), e as máqui-
nas e equipamentos devem ser
adquiridos de fornecedores lo-
cais”, diz Castello Branco.
/COLABOROU EDUARDO KATTAH

Pedidos para
exploração mineral
batem recorde

● Lucro indiano
A siderúrgica indiana Tata Steel
teve um lucro líquido de 18,25
bilhões de rupias (US$ 390,73
milhões) de abril a junho.

Assim como outros
setores, empresas
de mineração
também reclamam do
protecionismo chinês

Toda quinta no Estadão.

WANG SONG/XINHUA–22/11/2009

MARCUS DESIMONI/DIVULGAÇÃO–5/6/2007

Avanço. Mina Xinxing em Hegang, na China; mercado gigante
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Mapa da mina. As jazidas de Serra Azul, na região central do Estado de Minas, são um dos grandes atrativos para os investidores chineses
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 ago. 2010, Economia & Negócios, p. B8.




