
A Companhia Brasileira de Meta-
lurgia e Mineração (CBMM) deu
um novo passo na estratégia de
se associar a parceiros dispostos
a garantir a compra futura de nió-
bio - mineral empregado na pro-
dução de aço. A empresa do gru-
po Moreira Salles, um dos princi-
pais acionistas do Itaú Unibanco,
reportou ontem a venda de parte
de seu capital social para cinco
companhias chinesas por US$
1,95 bilhão. “O consórcio adqui-
riu 15% do capital por meio de
uma sociedade de propósito espe-
cífico”, disse em nota a CBMM.

O grupo inclui o conglomera-
do financeiro Citic Group e as pro-
dutoras de aço Baosteel, Anshan
Iron and Steel, Shougang Corpo-
ration e a produtora de inoxidá-
vel Taiyuan. As empresas vão inje-
tar capital da CBMM, recebendo
em troca o suprimento vital para
produzir aços específicos. O nió-
bio garante resistência e permite
reduzir o peso da peças de aço, fa-
cilitando o desenvolvimento de
produtos. O mineral é muito usa-
do para produzir chapas de carro
que, cada vez mais fina, reduzem
o consumo de combustível.

O crescimento da siderurgia
chinesa na última década elevou
o consumo mundial de nióbio
em 10%. Com isso, o preço da to-
nelada saltou de US$ 12,8 mil,
em 2002, para US$ 23 mil em
2010. O insumo chegou ao pico
de US$ 33 mil em 2008.

A China compra mais de 30%
das exportações da CBMM. O

país, que havia comprado 1.570
toneladas da companhia em
2002, consumiu cerca de 22 mil
toneladas em 2010. As exporta-
ções brasileiras de nióbio soma-
ram US$ 1,5 bilhão no ano passa-
do, após o país embarcar 66,9
mil das 80 mil toneladas produ-
zidas. Além da CBMM, Anglo
American, Mineração Taboca e
Pirocloro produzem nióbio co-
mo subproduto mineral.

Venda estratégica
De capital fechado desde a cria-
ção, em 1955, a empresa conti-
nuará sob comando da família
Moreira Salles. O controle será
por meio da holding Brasil War-
rant, que administra os bens da
família, com 70% da CBMM.

Em março, a Warrants repas-
sou outros 15% da CBMM às side-
rúrgicas japonesas JFE e Nippon

Steel - uma das controladoras da
Usiminas, e à sul-coreana Posco
— sócia da Vale no projeto da
Companhia Siderúrgica do Pe-
cém, no Ceará.

A CBMM passa ter como só-
cias quatro dos cinco maiores fa-
bricantes mundiais de aço, res-
ponsáveis por 138,5 milhões de
toneladas em 2010. Com desta-
que para Baosteeel, Nippon e
Bosco, que disputam o segundo
lugar do ranking da associação
internacional das siderúrgicas
(World Steel). Com o acesso às
reservas da CBMM, as empresas
garantem o suprimento do con-
centrado ferro-nióbio, mineral
essencial para produzir aço com
mais tecnologia. “Eles podiam
ter buscado um sócio interno co-
mo a Vale e não entregado o ou-
ro para os chineses”, critica o
analista Pedro Galdi, da SLW

Corretora. “O preço do nióbio
vai crescer nos próximos anos
como o das terras-raras”, diz.

A CBMM também aposta que
a “demanda futura continuará a
crescer mais rápido do que a
produção de aço devido à contí-
nua inserção tecnológica do nió-
bio na produção siderúrgica”,
conforme registrou em nota.

A empresa investe R$ 800
milhões para elevar a capacida-
de de produção da mina manti-
da em Araxá (MG) de 90 para
160 mil toneladas anuais até
2015. A mina é a maior em ope-
ração no mundo. A CBMM ex-
plora a lavra detida em parce-
ria com a Companhia de Desen-
volvimento Econômico de Mi-
nas Gerais (Codemig), que rece-
be parte dos resultados da em-
presa cujo lucro líquido em
2010 foi de R$ 1,9 bilhão. ■

Patricia Stavis/Folhapress

Chineses
arrematam
15% da
CBMM por
US$ 2 bi
Família Moreira Salles já cedeu 30% da
maior produtora mundial de nióbio, insumo
estratégico para o aço, por US$ 3,75 bilhões
a grupos siderúrgicos asiáticos

Venda de participações
faz parte da estratégia
da empresa de se associar
a compradores estáveis
de nióbio no futuro
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A chinesa Ansteel (Anshan Iron
and Steel Group Corporation)
pretende desbancar a brasileira
Gerdau do posto de décima
maior produtora de aço listada
no ranking da associação mun-
dial da siderurgia, a World
Steel. A meta é para 2015, mas
envolve agora uma investida de
bilhões de yuans, a moeda da
China, para ganhar musculatu-
ra como fornecedora dos aços
especiais empregados nos gera-
dores nucleares. Em julho, a
Ansteel recebeu certificação pa-
ra 11 itens usados em reatores.

A Tisco (Taiyuan Iron & Steel
Corp) quer destaque em produ-
tos de ponta para as indústrias
aeroespacial, petrolífera e quí-
mica. Parte deles produzidos a
partir de tecnologias desenvol-
vidas no centro de inovação da
própria empresa. Já a Shougang
Corporation, dona de minas de
ferro no Peru, foca a oferta de
aço para as construções moder-
nas da costa chinesa.

Em comum, as novas sócias
da Companhia Brasileira de Me-
talurgia e Mineração (CBMM)
querem tecnologia não para pro-
duzir, mas para oferecer. Não à
toa, elas trabalham junto com a
Universidade de Ciência e Tec-
nologia de Beijing no Cisri, o ins-
tituto de pesquisa do ferro e aço
da entidade de ensino.

É no Cisri que os chineses estu-
dam como adicionar qualidade
ao produto siderúrgico do país.

Passo no qual assume papel
vital na estratégia das siderúrgi-
cas chinesas, responsáveis pela
626,6 milhões de toneladas no
ano passado — nada menos que
seis vezes o volume do Japão, se-
gundo no ranking de produção
da World Steel. O nióbio é insu-
mo obrigatório desenvolver li-
gas especiais, como peças de
componentes aeroespaciais que
estão no plano estratégico da
Ansteel. Ou partes dos reatores
nucleares almejados pela Tisco
e também as estruturas mais le-
ves para pontes e prédios proje-
tados pela Shougang.

Calcula-se que, em mercados
desenvolvidos, a média seja de 80
a 100 gramas de nióbio aplicado
em cada tonelada de aço produzi-
da. Na China, a participação do in-
sumo cai para 25 gramas. ■ N.S.

Siderúrgicas
apostam no
nióbio para
agregar valor

Doug Kanter/Bloomberg

IBM paga US$ 387 milhões em desenvolvedor

Os sócios da CBMM investem em
produtos nobres e devem elevar
consumo médio de 25 gramas
do minério por tonelada de aço a
níveis de mercados avançados,
na casa dos 100 gramas

Daniel Acker/Bloomberg

Investimento em
aços especiais abre
espaço para
companhias chinesas
nos mercados
aeroespacial e de
geradores nucleares

■ DEMANDA
Consumo de nióbio na
última década cresceu

10%

A IBM anunciou a compra da empresa canadense de software de risco
analítico Algorithmics por US$ 387 milhões, para aprimorar sua
atuação em serviços financeiros.A companhia afirmou que o negócio,
que deve ser concluído antes do final de outubro, amplia a atuação da
empresa em operações analíticas, ajudando clientes a gerenciar riscos
financeiros. Na quarta-feira, a IBM já havia anunciado a compra da
empresa de software de análise de dados de segurança i2.

Siderúrgicas chinesas,
comoaBaosteel, garantem

insumonecessáriopara
açodemelhorqualidade

PARA QUE SERVE

Ferro-nióbio é o nome do concentrado 
feito a partir do mineral

É usado principalmente para tornar
o aço mais leve e resistente

É mais aplicado no aço para automóveis, 
por permitir que as chapas sejam
menos pesadas e mais finas. A redução 
de cada 150 quilos em um carro gera 
economia de 1 litro de combustível
a cada 200 km

Em mercados desenvolvidos são 
utilizadas 100 gramas de ferro-nóbio
em cada tonelada de aço produzida

A China usa hoje cerca
de 25 gramas. O crescimento chinês 
pesou na decisão da CBMM de dobrar
a produção até 2015

É também utilizado em equipamentos 
médicos de alta precisão, como 
máquinas de ressonância magnética

Fontes: Brasil Econômico e Ibram

■ CLIENTE
China tem a maior
participação nas vendas
da CBMM, totalizando

30%

NO FOCO DAS SIDERÚRGICAS

Demanda crescente por nióbio 
atrai parceiros para a maior 
fabricante mundial do insumo

PREÇO DO NIÓBIO, EM US$ MIL/TONELADAS

GIGANTE DO NIÓBIO
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80 mil toneladas
CBMM produziu em 2010

90% do volume
 Maior exportador do mundo, produz

66,9 mil toneladas
Volume exportado, em 2010

US$ 1,5 bilhão
Vendas externas

96% do total mundial
Maior produtora do Brasil respondeu por

Araxá (MG)
Maior mina de nióbio do globo fica em

R$ 800 milhões

160 mil toneladas

Companhia investe

para dobrar capacidade de produção e ir a

R$ 1,9 bi

Lucro líquido
do ano passado

BRASIL É LÍDER*

Reservas: 842,5 milhões de toneladas

Minas Gerais
75% Amazonas

21,3%

Goiás

3,7%

Fontes: Ibram, DNPM e Brasil Econômico
*Em 2010
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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