
aior exportadora do 
país, a Vale obteve na 
China 33,1% de sua re-

ceita operacional, de US$ 46,48 
bilhões, em 2010. O país asiáti-
co importou 126,4 milhões de 
toneladas de minério e pelotas 
de ferro no valor de US$ 15,38 

bilhões. Um crescimento expo-
nencial quando comparado com 
as vendas registradas em 1999, 
de apenas 10 milhões de tone-
ladas. A China é hoje um cliente 
maior que o Brasil. A Vale vendeu 
no mercado doméstico 40,24 mi-
lhões de toneladas, 13,7% do to-

tal das 294 milhões de toneladas 
comercializadas em 2010. 

"A China é um fenômeno e 
tem aumentado sua influência 
em relação a todos os produtos. 
É a economia que mais cresce no 
mundo. A Vale sempre teve uma 
grande presença no Ocidente, 



mas o fato é que o Oriente está 
crescendo mais. Não só a China, 
mas todo o Sudeste Asiático. Ou-
tros países da região terão cada 
vez mais uma proporção maior 
na demanda por nossos produ-
tos", afirma o diretor-executivo 
José Carlos Martins. 

Para aproveitar esse poten-
cial, a empresa vai investir neste 
ano US$ 663 milhões na China, a 
maior parte na construção de na-
vios, e também na conversão de 
navios usados e na adequação de 
portos. O estaleiro chinês Rong-
sheng será o fornecedor de 12 na-
vios com capacidade de 400 mil 
toneladas. A entrega da primeira 
unidade está prevista para este 
ano. Além disso, a Vale tem par-
cerias com empresas chinesas nas 
áreas de carvão, níquel e pelotas. 

A mineradora brasileira tentou 
implantar um centro de distri-
buição em território chinês para 
ganhar competitividade. Não foi 
bem-sucedida e resolveu trans-
ferir seu projeto para o distrito 
industrial de Sohar, em Omã, na 
Ásia, com capacidade para movi-
mentar 40 milhões de toneladas 
por ano. A Vale, que tem no local 
uma usina de pelotização, vai in-
vestir US$ 306 milhões no país. 

A empresa começou a cons-
truir outro centro de distribuição 
na Malásia. O projeto, com investi-
mento inicial de US$ 148 milhões, 
reúne um terminal marítimo e 
pátios de estocagem com capaci-

dade inicial para movimentar 30 
milhões de toneladas métricas de 
minério de ferro, volume que será 
triplicado em uma segunda fase. 

Para satisfazer as demandas 
crescentes do mercado chinês e 
apoiar a expansão de sua indús-
tria siderúrgica, a Vale tem feito 
investimentos para aumentar 
sua capacidade de produção de 
minério de ferro. O volume ultra-
passou US$ 55 bilhões entre 2005 
e 2009. Neste ano, serão US$ 24 
bilhões. Em 2010, a Vale investiu 
US$ 19,4 bilhões, incluindo aqui-
sições no valor de US$ 6,7 bilhões, 
o que leva a empresa a projetar 
um aumento de sua capacidade 
anual de produção para 522 mi-
lhões de toneladas de minério de 
ferro em 2014. 

Dono da quarta maior reserva 
conhecida de minério de ferro, o 
Brasil é o segundo em produção: 
370 milhões de toneladas no ano 
passado e 310 milhões em 2009. 
Significaram 16% das 2,3 bilhões 
de toneladas produzidas mun-
dialmente. Os números são da 
Conferência das Nações Unidas 
para o Comércio e Desenvolvi-
mento (Unctad, na sigla em in-
glês). A líder em 2009 foi a Aus-
trália (394 milhões de toneladas). 
A índia (257 milhões) e a China 
(234 milhões) completam o qua-
dro de líderes produtores. 

As reservas medidas e indica-
das de minério de ferro no Brasil 
são de 29 bilhões de toneladas e 

coloca o país em quarto lugar. As 
reservas mundiais conhecidas 
chegam a 160 bilhões de tonela-
das. Muito importante, porém, é o 
teor de ferro contido no minério, 
e neste quesito o Brasil figura com 
destaque: o teor chega a 60% no 
município de Hematita, no Pará, e 
a 50% em Itabirito, Minas Gerais. 

Este é um dos fatores para a 
atração de investidores estran-
geiros na mineração de ferro no 
Brasil, que devem desembolsar 
US$ 39 bilhões até 2014, conforme 
o Instituto Brasileiro de Minera-
ção (Ibram). O modelo preferido é 
a associação com empresas que já 
atuam no setor. 

O empresário Eike Batista 
vendeu parte da MMX para a si-
derúrgica chinesa Wisco e para 
a trading sul-coreana SK Ne-
tworks; o grupo chinês Honbrid-
ge Holdings fechou acordo para a 
compra do projeto de mineração 
do Grupo Votorantim; a japonesa 
Sumitomo adquiriu 30% da área 
de mineração da Usiminas. 

Mas nem todos os projetos têm 
escala. Há pesquisas feitas quase 
artesanalmente e em áreas não 
tradicionais, fora das regiões tra-
dicionais de Minas e do Pará. De-
vido à alta dos preços do minério, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia 
e Mato Grosso estão revelando no-
vas possibilidades para a explora-
ção de minério de ferro no Brasil, 
mas seu potencial ainda não foi 
devidamente avaliado. 

Vale obtained a whopping 33.1% of its 2010 operating revenues in 

China, totaling US$ 46.48 billion. The Asian nation spent US$ 15.38 

billion to import 126.4 million tons of iron ore and pellets. The perfor-

mance represents exponential growth over 1999 sales, which were 

just 10 million tons. Today, China is a stronger client for Brazil's largest 

exporter than the domestic market: in 2010, Vale sold 40.24 million 

tons in Brazil or just 13.7% of its 294 million tons of its total sales. 

"Vale has always had a strong presence in the East, but the fact is 

that the East is growing more. Not just China but all of Southeast 

Asia. Other countries in the region will have growing demand for our 

products," affirms executive director José Carlos Martins. 

The company is set to invest US$ 663 million in China, mostly in 

shipbuilding, but also in retrofitting of used ships and port improve-

ments. The Rongsheng shipyard will build 12 ships with 400,000-

ton capacity. Aside from this, Vale has partnerships with Chinese 

companies in the coal, nickel and pellet sectors. 

Vale installed a distribution center in China to increase competi-

tiveness. The venture was not successful and was transferred to 

Oman and Malaysia, where it is investing US$ 306 million and 

US$ 148 million, respectively. 
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