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Até 2010, um grupo europeu, um americano, um japonês, um coreano e um chinês vão 
controlar 50% da produção 

Guy Dollé, presidente da Arcelor, maior grupo siderúrgico do mundo, com produção anual de 
44 milhões de toneladas e faturamento de 26 bilhões de euros, considera irreversível a 
consolidação da siderurgia mundial. Ele avalia que nos próximos 10 anos, os cinco maiores 
grupos siderúrgicos vão deter 50% do mercado internacional, ante os atuais 14%. Neste 
ranking, além de um conglomerado europeu, um americano, um japonês e um coreano, ele 
aposta na entrada de um grupo chinês. 

Na sua análise, um processo de reestruturação da siderurgia brasileira, com criação de um 
grupo nacional forte numa possível fusão de CSN, Usiminas e Açominas, não preocupa a 
Arcelor. "A concentração só é positiva se, por meio de sinergias industrial, comercial, 
tecnológica e marketing, as empresas que se juntarem forem melhores do que eram antes. 
"Para nós (Arcelor), na vida industrial, é sempre preferível ter concorrentes fortes e 
competitivos". A Arcelor é pioneira nesse processo na Europa, resultado da fusão da 
espanhola Acerália, da belgo Arbed e da francesa Usinor. "Isso já nos trouxe resultados 
positivos", afirmou.  

Esse movimento de escalada internacional do grupo europeu caminha agora em direção ao 
mercado americano, onde já participa indiretamente por meio de uma parceria com a 
canadense Dofasco. Dollé adiantou ao Valor que até o final do ano deve definir um projeto 
de construção nos EUA de uma fábrica de aço galvanizado para suprir diretamente as 
montadoras e autopeças locais. Segundo revelou, o Brasil é um dos componentes dessa 
estratégia, na medida em que a nova instalação será suprida com material laminado da 
subsidiárias no país, a Cia. Siderúrgica de Tubarão (CST) e a Vega do Sul. O investimento 
previsto é de até US$ 150 milhões. 

O principal executivo da Arcelor descartou entrada naquele país por meio da compra da 
americana AK Steel, conforme rumores de mercado, que davam como certa sua aquisição 
pelo grupo europeu. "O problema é que as siderúrgicas locais têm dívidas trabalhistas muito 
elevadas e isso poderia comprometer o investimento", disse. Mundialmente, o grupo detém 
15% do mercado de aços para o setor automotivo, com meta de chega a 20%. Na Europa, 
sua fatia alcança 40%. 

No Brasil, depois de ter investido US$ 2 bilhões, o executivo destacou que a prioridade atual 
é levar adiante a expansão da CST, que teve investimento de US$ 1 bilhão aprovado pelos 
acionistas recentemente. Com isso, a CST terá sua capacidade ampliada de 5 milhões para 
7,5 milhões de toneladas de placas e laminados a quente por ano, voltando a se fortalecer 
como grande exportadora de material semi-acabado. A siderúrgica capixaba é a líder 
mundial desse mercado. 

Dollé reafirmou o interesse no projeto de construção da siderúrgica de placas no Maranhão, 
para produzir até 4 milhões de toneladas, com investimento de US$ 1,5 bilhão, conforme 
adiantou ontem o Valor. "Há seis meses, a Vale do Rio Doce nos aproximou desse projeto, 
no qual já participa com a chinesa Baosteel, e perguntou se tínhamos interesse em 
participar dos estudos de viabilidade". Segundo ele, o resultado do estudo de viabilidade, 



que definirá também a rentabilidade do empreendimento, estará pronto dentro de 7 a 8 
meses. "Caso se confirme um retorno favorável, poderemos ter uma participação 
minoritária", destacou. O executivo adiantou que a CST, numa segunda fase, também pode 
entrar como acionista da nova siderúrgica. "Nos parece natural que isso aconteça".  

A partir de 2005, o grupo deve fortalecer mais ainda sua presença no Brasil, quando 
assumirá o controle da Acesita com a compra das ações dos fundos de pensão na empresa, 
conforme acertado entre as partes. "São eles que querem vender e nós somos obrigados a 
comprar". De 2007 a 2009, um acerto com a Vale do Rio Doce prevê que o grupo adquira 
ações da mineradora na CST, dentro da estratégia da Vale de se concentrar no negócio de 
mineração.  

O presidente da Arcelor, que chegou ao Brasil na semana passada e visitou a mina de ferro 
de Carajás da Vale no fim de semana, está otimista com os rumos da economia brasileira 
para 2004. Ele prevê um crescimento de 3% a 4% do PIB do país, num cenário de baixa 
contínua na taxa de juros, melhoria do consumo interno e retomada dos investimentos no 
setor siderúrgico, o qual considera um bom termômetros da atividade econômica.  

A Alca, área de livre comércio das Américas, não preocupa o grupo europeu, que no Brasil e 
Argentina tem controle e participações em cinco usinas de aço: CST, Acesita, Belgo-Mineira, 
Vega do Sul e Acindar. "A Alca não é uma ameaça para o comércio do aço na região. O que 
nos preocupa são as ações anti-dumping e as salvaguardas do governo americano. Isso, 
sim, é um embaraço para os negócios". O executivo avalia que a siderurgia americana não 
tem condições de competir com a da América Latina, mas observa que derrubar as 
salvaguardas é uma tarefa árdua. "É difícil comercializar com os EUA, pois eles querem jogar 
e, ao mesmo tempo, arbitrar o jogo".  

Dollé trabalha com cenário de baixo crescimento para os países desenvolvidos em 2004. Ele 
adiantou que a situação da economia européia é incerta, devendo crescer no apenas 0,5%. 
Para os EUA, estima expansão de 1,5% e para Ásia, puxada pela China, "um vento mais 
forte". Sua preocupação é com um possível enfraquecimento do dólar frente ao euro para 
sustentar a economia americana sem recessão. "Nossa preferência é um dólar forte e 
estável para a boa condução dos nossos negócios".  

Valor Econômico - 4/11/2003 

 
 


