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Pilar estratégico para atuar 
nos países emergentes 
Fábrica da Magnesita opera a plena capacidade 
e planeja novos investimentos para atender região 

m novembro de 2008, a 
Magnesita Refratários vivia 
um momento de expansão, 

com a aquisição da empresa ale-
mã LWB, resultado da fusão de 
três companhias e presença na 
China, Estados Unidos, Alema-
nha e França. Na mesma época, 
no entanto, eclodiu a crise eco-
nômica mundial. O que poderia 
ter sido uma história de fracasso 
transformou-se, no entanto, em 
um caso de sucesso. 

Os primeiros momentos fo-
ram difíceis. A ampliação das 
operações com a compra da LWB 
significava para a Magnesita um 
acentuado aumento de escala na 
produção, lançando a compa-
nhia da décima para a terceira 
posição no ranking mundial do 
segmento de material refratário, 
usado na produção de aço, ci-
mento e vidro. Entretanto, a crise 
econômica fez com que a empre-
sa tivesse prejuízos e dificulda-
des para cumprir as obrigações 
relativas aos financiamentos que 
obteve para a expansão. A volta 
por cima consolida-se três anos 
depois, por meio do aumento de 
capital - que contou com aporte 
de recursos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) - e do equacio-
namento das dívidas. 

"A aquisição da LWB tornou a 
Magnesita um player de sucesso 
na América do Sul, um compe-
tidor global e o terceiro maior 
em faturamento. A LWB trouxe 
também para as regiões em qué 



atua a autossuficiência em dolo-
mita e criou a plataforma para a 
expansão global de nosso mode-
lo de negócios, o CPP (sigla para 
cost per performance). Em 2010, 
terminamos a integração da 
companhia e, hoje, a Magnesita 
tem orgulho de ser uma única 
empresa em todas essas regiões", 
diz o presidente da companhia, 
Ronaldo labrudi. 

A fábrica de refratários, na 
cidade chinesa de Chizhou, tem 
380 empregados e produz até 95 
mil toneladas por ano de tijolos 
e produtos monolíticos à base de 
dolomita queimada e temperada. 
A controlada da Magnesita LCH 
Resource possui uma mina de 
dolomita, localizada a 25 quilô-
metros da fábrica de refratários, 
em Qingyang, com vida útil es-
timada em 50 anos e capacidade 
instalada para produção de até 65 
mil toneladas de sinter por ano. 

As operações da planta indus-
trial de Chizhou estão em 100% 
da capacidade para alguns pro-
dutos. Com isso, a companhia 
está ampliando o volume de 
suprimentos que vem da Euro-
pa para cumprir contratos. "Es-
tudamos novos investimentos 
para a região. A China é um pilar 
estratégico para nosso cresci-
mento em mercados emergentes. 
O mercado chinês de aço é o que 
mais cresce no mundo, e a China 
já representa 60% do mercado 
global de cimento." 

labrudi cita uma vantagem so-
bre a concorrência: "Como temos 
minas próprias, não somos de-
pendentes da oferta de matérias-
primas". Ele lembra que as opera-
ções de Chizhou geram lucro com 
vendas crescentes para países 
como Japão, Austrália, Cingapu-
ra, Taiwan, Coréia e índia. 

A Magnesita, segundo ele, 
enfrenta desafios estruturais co-
muns às empresas não chinesas 
que ingressam naquele mercado. 
"Depois de resolvidas as pendên-
cias usuais para construção da 
fábrica, o processo correu den-
tro da normalidade." Ele lembra 

que a empresa não possui sócios 
chineses nas suas operações asi-
áticas. "Conduzimos nossas pró-
prias operações de mineração 
e sinterização de dolomita e de 
produção de refratários, sem par-
ceiros chineses." 

A importância estratégica da 
unidade chinesa para os negó-
cios do conglomerado é tal que, 
logo após a aquisição, os executi-
vos responsáveis pelas áreas téc-
nica, comercial e de operações 
foram levados da América Latina 
para o país asiático. "A tecnolo-
gia que utilizamos na China foi 
transferida de nossas operações 
no Brasil e na Argentina. Desde a 
concepção até o início das ativi-
dades na unidade chinesa, tudo 
é fruto de nossa experiência e 
conhecimento de outras regiões, 
no início pelo time da LWB e, 
após a aquisição, pelo time con-
junto da LWB e da Magnesita", 
afirma labrudi. 

Entre as peculiaridades do 
país asiático, o executivo diz que, 
no caso dos clientes chineses, há 
uma tendência a se utilizar ape-
nas o custo como referência na 
compra dos produtos. "Os chine-
ses têm a tendência de olhar so-
mente a 'lente' de custo na avalia-
ção de fornecedores em um negó-
cio em que qualidade de produto, 
serviço e, no fim, performance 
são fundamentais." 

labrudi afirma que a compa-
nhia está aprendendo a lidar com 
formas alternativas de comércio e 
ampliando seus conhecimentos 
dos mercados asiáticos. "Estamos 
aprendendo com essa nova for-
ma de interagir comercialmente 
e estamos colhendo os frutos 
dessa adaptação, porque somos 
capazes de entregar alta qualida-
de e desempenho superior com 
preços competitivos, como faze-
mos em todas as regiões em que 
atuamos. O que temos discutido 
com o mercado são nossos pla-
nos de expandir a capacidade de 
produção na China na medida 
em que fizer sentido e dentro das 
prioridades da companhia." 
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