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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como principais objetivos realizar uma análise do mercado 

mundial de cobre através do cálculo de índice de concentração industrial, e identificar 

os principais fatores determinantes do preço do cobre no Brasil. Através do 

aprofundamento do estudo sobre a influência da estrutura do mercado na formação de 

preços, busca-se identificar se há o uso de algum poder de mercado sobre o preço do 

cobre. Primeiramente, é apresentada uma visão sobre a indústria do cobre no âmbito 

mundial e nacional, onde são identificados os principais players e enfocada a posição e 

perspectivas do Brasil neste segmento. Em seguida são levantados os principais fatores 

determinantes da concentração na mineração e no mercado de cobre e ainda realizada 

uma análise histórica da manipulação de preços neste setor. A partir do cálculo das 

medidas de concentração, analisa-se o nível de competição desta indústria a nível 

mundial. Através da análise de dados, mostrou-se que durante os anos de 2006 e 2007, 

as cinco maiores empresas produtoras de cobre representavam 36% e 41%, 

respectivamente, do total da produção mundial de cobre. No período citado, apesar do 

crescimento da ordem de 10% no nível de concentração industrial, observa-se que o 

índice atual opera a níveis inferiores ao que este mercado vinha apresentando no início 

do século XXI, mantendo-se em nível semelhante ao atingido entre as décadas de 80 e 

90. Outro enfoque dado neste trabalho diz respeito à sistemática de formação de preços 

do cobre, onde são identificados os principais elementos que influenciam no 

comportamento dos preços deste mercado no Brasil e no Mundo. O Brasil não atua 

como “formador de preços” e obedece a uma seqüência de preços definida pelo 

mercado internacional, porém com a existência de poucos fabricantes neste mercado 

evidencia-se a existência de mecanismos de controle e proteção de preços locais. 

 

 

Palavras chaves: Mercado de Cobre, Concentração industrial, Formação de preços 
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ABSTRACT 

 

The main objectives of this thesis are to understand the world copper market by 

calculating the index of industrial concentration and to identify the key factors that 

determine the copper prices in Brazil. In addition, by the study of market influence on 

pricing structure, we try to elucidate if there is some use of market power on the price of 

copper. First, is presented a view about the copper industry at the global and national 

levels, which identifies the key players and focus on the position and prospects of Brazil 

in this segment. Then, were ranked the main determinants of concentration in the 

mining and marketing of copper, and also performed a historical analysis of price 

manipulation in this sector. From the calculation of concentration measures, analyzes 

the level of competition in this industry worldwide. Through data analysis of 2006 and 

2007, showed that the five largest producers of copper represented 36% and 41%, 

respectively, of worldwide market share on copper production. In the period mentioned, 

despite the growth of approximately 10% in industrial concentration, is observed that 

the current index operates below the levels that the market had experienced in the early 

twenty-first century, remained at similar level to that reached between the decades of 80 

and 90. Another approach taken in this study concerns to the systematic of copper 

pricing, where are identified the main elements that influence the behavior of prices in 

this market in Brazil and in the world. Brazil does not act as "price-making" and follows 

a sequence of prices set by the international market, nevertheless is shown that the 

existence of a few manufacturers in the Brazilian market promotes some mechanisms of 

control and protection on local prices. 

 

 

Key words: Copper Market, Industrial Concentration, Price Formation 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho originou-se da necessidade de ampliar o entendimento sobre a 

formação de preços do cobre no Brasil. A busca por informações locais relacionadas ao 

tema evidenciou a precariedade de estudos disponíveis sobre este mercado. Indústrias 

produtoras de semi-manufaturados do cobre atuam totalmente expostas as variações de 

preço deste metal, e assim questões e interesses ligados a política adotada pelo setor 

produtivo de cobre justificam maior aprofundamento no histórico do setor.  

Este estudo mostra-se bastante oportuno tendo em vista o potencial de 

crescimento do Brasil na produção de cobre, e pelos recentes movimentos de 

concentração que vem atingindo diversos segmentos da indústria mundial. Nos últimos 

8 anos, o crescimento da ordem de 567% na produção de cobre revelam uma 

alavancagem na exploração deste metal no país e, conseqüente, inversão de seu papel de 

importador a exportador do cobre na balança comercial Brasileira. 

Apesar de não entrar na análise detalhada do potencial produtivo brasileiro, 

sabe-se da existência de altos investimentos no setor de mineração do Brasil e da vasta 

disponibilidade de recursos minerais por todo território nacional.  Dada a possibilidade 

da ampliação da oferta nacional causar influência sob o preço internacional do metal, 

comentam-se algumas tentativas de fusão de empresas locais com grandes grupos 

internacionais. 

O cobre é um metal que se destaca por suas características físico-químicas que 

fortalecem o seu uso intensivo em vários segmentos da indústria. Atualmente é tido 

como um dos metais não-ferrosos mais utilizados do mundo, perdendo apenas para o 

alumínio. Por isso, sua cadeia de subprodutos e manufaturados exerce forte influência 

sobre os preços de vários segmentos da economia global. 

Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo analisar a estrutura do mercado, 

identificar o poder exercido pelos principais fabricantes e avaliar os fatores 

determinantes do preço deste metal no mercado mundial e local. Para isso, analisou-se a 

concentração industrial do setor e identificaram-se os fatores de influência sobre o 

preço. 

Para atingir os objetivos propostos e desenvolver melhor os aspectos acima, este 

trabalho foi dividido em cinco capítulos, sendo o primeiro a presente introdução. 
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No Capítulo Dois faz-se uma abordagem geral sobre o mercado de cobre,  

apresentando desde o seu surgimento na economia até as mais recentes formas de 

utilização, enfatizando sua importância para a sociedade. Ainda neste Capítulo são 

elencados os principais participantes do mercado, ressaltando o papel dos investidores, 

dos intermediários e dos atores do mercado físico. Neste sentido, é dado um enfoque 

aos agentes participantes do mercado físico, ressaltando-se a devida importância dos 

mesmos, como formadores da demanda e oferta desta indústria. Do lado da demanda, 

são identificados os principais consumidores do cobre e analisada a tendência de 

crescimento do consumo mundial. Do lado da Oferta, procura-se apresentar as 

diferentes etapas do processo produtivo bem como a utilização dos subprodutos e 

analisar o perfil dos principais fabricantes do cobre a nível global. A partir daí, 

pretende-se fazer uma breve análise da participação brasileira neste mercado.  

No Capítulo Três, apresenta-se uma análise histórica da concentração industrial 

do segmento da mineração e, especificamente, do cobre. Neste sentido, busca-se 

identificar os principais determinantes da concentração industrial e as tendências de 

curto e de longo prazo na indústria da mineração no Brasil e no Mundo. Através da 

utilização das medidas de concentração industrial, procura-se analisar dados do setor e 

examinar o poder da estrutura deste mercado.  

 No Capítulo Quatro são expostos os principais fatores determinantes do preço de 

cobre. Para tal, estes fatores são separados em grupos de influência e verificados os 

efeitos de cada um destes grupos nos preços internacionais. É também apresentada uma 

análise sobre a formação do preço do cobre no Brasil, utilizando-se de dados práticos do 

setor, através da estimativa sobre a participação dos diferentes elementos neste preço. 

No Capítulo Cinco são apresentadas as considerações finais e as limitações do 

estudo. Por último, são feitas algumas recomendações para estudos futuros. 
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2 VISÃO GLOBAL DO MERCADO DE COBRE 
 

2.1 O cobre na economia  

O cobre surgiu na história da humanidade na época das primeiras civilizações e 

teve papel fundamental como impulsor do nascimento e desenvolvimento de uma nova 

era na vida do homem. Este metal destacou-se por seu uso intensivo em vários 

segmentos da indústria e atualmente é tido como um dos metais não-ferrosos mais 

utilizados do mundo, perdendo apenas para o alumínio. 

Segundo historiadores, por volta do ano 6000 A.C., o cobre foi descoberto e, a 

primeira idade do Cobre teve seu maior desenvolvimento no Egito. Encontraram-se 

registros da exploração de minas na península do Sinai, em 3800 A.C., e o 

descobrimento de crisóis1 nessas minas indica que a extração do metal incluía também a 

operação de refinação. 

A colonização da África e do Mediterrâneo, por parte dos egípcios, ensinou ao 

povo dessas regiões a utilizar os metais que existiam em estado primitivo, 

fundamentalmente o ouro e o cobre
2
. Posteriormente, as ligas metálicas foram 

descobertas, sendo o bronze a primeira delas. Os primeiros operários do cobre 

descobriram cedo que este metal podia ser martelado com facilidade, laminando-o para 

dar-lhe outras formas. Depois da introdução do bronze, foi possível também fundir 

grande variedade de peças.
 
 

Os romanos iniciaram a era de uso mais intensivo do cobre e o emprego do 

metal se espalhou por todas as regiões em que suas legiões chegaram, conquistaram e 

civilizaram. A maior parte do cobre romano veio da Ilha do Chipre, que eles chamavam 

Cyprium, e da qual derivou a palavra Cuprum, dando origem também à sigla Cu, como 

símbolo químico do cobre. 

O uso intensivo deste elemento metálico desde aquela época pode ser explicado 

pelas suas propriedades básicas, traduzidas em características tais como: cor vermelho-

pardo atrativo e brilhante, alta maleabilidade, forte resistência à corrosão e excelente 

condutibilidade de eletricidade e calor. É ainda totalmente reciclável (ideal para a 

transmissão de dados), não-magnético e apresenta um alto grau de dureza, sendo mais 

duro que o ouro e a prata. 

                                            
1
 Vaso ou instrumento utilizado para purificar ou derreter o cobre no fogo. 

2
 Encyclopædia Britannica (2009)- Copper processing. 
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O cobre apresenta também alta habilidade na formação de ligas metálicas, pois é 

facilmente misturado com outros metais. As ligas metálicas que o utilizam em sua 

composição também apresentam tais propriedades e representam importante papel na 

sociedade. O bronze, resultado da combinação do cobre com o estanho, é um material 

de alta resistência; o latão, união do cobre com o zinco, é de fácil manipulação e 

bastante resistente à corrosão; e o cobre-níquel, que é muito usado em aplicações 

marítimas devido a sua excelente resistência à corrosão e às incrustações. 

O cobre é tido como um dos elementos minerais mais escassos da crosta terrestre 

(0,0001%). Ele aflora na superfície terrestre através de diversos tipos de jazidas, tendo 

sido impulsionado por processos geológicos que agiram, há milhões de anos, trazendo 

este material das profundas camadas do planeta. 

Segundo Andrade (2001), o minério de cobre in natura pode apresentar-se 

através de duas classificações geológicas: o oxidado, de origem mais superficial na 

crosta terrestre e de menor teor, e o sulfetado, que surge em camadas mais profundas e 

possui teor mais elevado. Após a fase de extração, ele passa por uma fase de 

beneficiamento, de onde se obtêm o concentrado de cobre. Em seguida, o cobre passa 

por um processo metalúrgico, que pode ser o pirometalúrgico ou o hidrometalúrgico 

(SX-EW), de grande economicidade no aproveitamento de minérios oxidados de baixo 

teor. Existe ainda o processo biológico chamado biopurificação, ou biolavagem, que é o 

mais recentemente desenvolvido, apresenta baixo custo, e funciona utilizando bactérias 

para a purificação do metal. Após passar por um destes processos de refinamento 

através de eletrólise, o cobre resultará em catodos de alta pureza, que poderão ser 

fundidos e elaborados, gerando os produtos de cobre. 

As características físicas do cobre contribuíram fortemente com o incremento da 

sua produção ao longo dos anos. Durante décadas, percebe-se que a produção deste 

metal vem se multiplicando, ampliando permanentemente seus usos, ligas e aplicações, 

e desenvolvendo-se de forma global. 

Atualmente, o cobre tem papel fundamental na indústria, nas artes, na 

alimentação, na eletrônica, na construção, na agricultura, na energia, na saúde e nas 

novas tecnologias. Exerce ainda atuação importante na produção de ligas, na exploração 

mineral, na fabricação de equipamentos, de moedas, de utensílios de cozinha, de 

válvulas, de tubos, de medidores de líquido, peças para automóveis e de dispositivos 

intra-uterinos, entre muitas outras aplicações. 
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Sobre outro ponto de vista, percebe-se que este metal tornou-se também uma 

peça-chave no desenvolvimento econômico da sociedade tendo em vista sua 

participação em atividades de bio-sustentação, como: conservação de recursos, redução 

de resíduos, eficiência energética, diminuição dos efeitos nas mudanças climáticas, 

reciclagem e aumento dos ciclos de vida de diversos produtos. 

Segundo dados do International Copper Study Group (ICSG) a capacidade 

global de produção de cobre e ligas de cobre cresceu cerca de 6% entre os anos de 2005 

e 2007. A expansão foi concentrada principalmente em nações desenvolvidas, e 

particularmente nas plantas produtoras de arames em cobre (crescimento de 10%), que 

produzem o subproduto para a indústria de fios e cabos elétricos, enquanto que as outras 

plantas cresceram à baixas taxas (cerca de 2,3%). 

 

2.2 Participantes do Mercado
3
 

Aqui serão identificados os agentes participantes no mercado de cobre, bem 

como suas principais motivações e riscos. Avalia-se que à medida que é possível 

entender as razões destes agentes participarem neste mercado, fica mais fácil 

compreender quais os fatores que motivam a sua posição compradora ou vendedora. 

Os agentes deste mercado podem dividir-se entre aqueles que participam do 

mercado financeiro, investidores ou especuladores, e aqueles que participam de 

mercado físico. 

Do lado do mercado financeiro, existem os investidores operando apenas com 

base na expectativa sobre os elementos econômicos, fatores próprios do mercado das 

matérias-primas, ou tendências específicas do mercado financeiro destas, sem participar 

do mercado físico. 

Por outro lado, os participantes do mercado físico são: os produtores, 

transformadores (fundições e refinarias), atacadistas (traders), ou consumidores das 

commodities, devido ao qual estão mais interessados nos acontecimentos do mercado 

físico subjacente. 

Esta separação entre agentes é bastante simplista, pois na prática os participantes 

do mercado físico não podem se desligar do comportamento dos investidores. Numa 

visão mais realista, percebe-se que os agentes do mercado físico precisam analisar a 

                                            
3
 Esta seção está baseada em CIUDAD (2005) 
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metodologia de administração dos contratos dos investidores no curto prazo, para assim 

melhor definir suas estratégias e cobertura de risco. 

A agência Commodity Future Trading Comission (CFTC), órgão regulador deste 

mercado nos Estados Unidos, classifica os agentes em: comerciais e não comerciais. 

Sendo os comerciais, aquelas entidades que se envolvem com atividades de consumo, 

produção, processamento ou comercialização de uma commodity. Enquanto que, os 

agentes não-comerciais são aqueles que não têm produção, nem consumo físico, mas 

agem como especuladores no mercado futuro das commodities aproveitando de 

diferenças intertemporais de preços. Os agentes não-comerciais são indivíduos que não 

fazem cobertura (hedge
4
), mas tem o objetivo de maximizar a utilidade através de uma 

antecipação exitosa dos movimentos dos preços, prevendo posições de compra ou 

venda. 

 

2.2.1 Investidores 

Dentre os agentes, os investidores compõem um grupo que se caracteriza pela 

não-homogeneidade de seus objetivos, de prazos para tomada de decisões, e métodos 

para definição de estratégias de investimentos. Estas diferenças são importantes, pois 

permitem entender a dinâmica do mercado e explorar as razões pelas quais certas 

informações podem ter preponderância sobre outra na explicação da trajetória de preços. 

Existem dois aspectos que determinam os fatores que auxiliam os agentes em 

suas tomadas de decisões. O primeiro aspecto diz respeito ao tipo de investimento, 

podendo ser em carteira exclusiva do mercado de metais ou carteira de investimentos 

diversificada. O outro considera o horizonte do investimento, indo desde investimentos 

diários até os de longo prazo. 

Tais fatores podem incluir aspectos próprios do mercado de commodity 

relacionados à expectativa de oferta e demanda do mercado, projeções econômicas 

gerais ou fatores provenientes do comportamento do mercado. 

Segundo Ciudad (2005), a presença dos investidores traz consigo alguns efeitos 

positivos que se associam a uma maior profundidade ou liquidez deste, permitindo que 

os preços reflitam em maior grau a informação disponível e que os agentes do mercado 

físico possam realizar suas operações com maior segurança de que terá com quem 

                                            
4
 Em finanças, significa instrumento que visa proteger operações financeiras contra o risco de grandes 

variações de preço de determinado ativo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo
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celebrar a transação sem ocorrer em preços desfavoráveis. Assim mesmo, há um lado 

indesejável que corresponde ao incremento da volatilidade já que novas informações 

refletem mais rápido no preço. 

A participação dos investidores no mercado mundial de metais é relativamente 

recente. A partir da última década do século passado, percebeu-se um incremento de sua 

atividade nos instrumentos financeiros da Bolsa de Metais de Londres (LME). 

Segundo dados do BIS (Banco Internacional de Pagamentos), os investidores 

representam cerca de metade do volume transacionado na Bolsa de Metais de Londres, 

além disto, cerca de 15% das transações do 1º trimestre de 2004 corresponderam a 

índices de commodities. 

Dentre os instrumentos envolvidos no mercado de investimentos, as 

commodities ocupam o último lugar de importância neste mercado. Entre os derivados 

de commodities, o que mais se destaca é o ouro, representando cerca de um terço do 

total. O mercado de derivados de metais básicos é muito pequeno dentro do mercado 

total de derivados e normalmente fica muito exposto a entradas e saídas de investidores. 

Para dimensionar a importância das transações financeiras, a Figura 1 compara o 

mercado de cobre no ano 2000 com o total de transações (bolsa e OTC – over the 

counter), as transações das bolsas de metais, a produção física transacionada através das 

bolsas de metais e os inventários armazenados nas bolsas de metais. No período, cerca 

de 70% das transações ocorreram fora da bolsa, a produção física transacionada 

representou apenas 0,5% do total das transações totais das bolsas, e as transações totais 

equivaleram a 3.800 vezes os valor dos inventários. 

Figura 1 - Instrumentos financeiros sobre o cobre (2000) 

 

 Fonte: Comissão Chilena de Cobre apud Ciudad (2005) 
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Dentro de um enfoque global admite-se que o volume de investimento 

empregado na exploração de minérios tem trilhado uma tendência crescente nos últimos 

anos. Com a crise mundial dos alimentos, analistas financeiros pregam que o fluxo de 

investimentos e especulativos em commodities poderá migrar, de forma temporária dos 

fundos de metais para os fundos do setor agrícola. 

Apesar da crise americana que tem desacelerado o ritmo de crescimento 

mundial, estima-se que o fluxo de investimento global direcionado ao Brasil deverá 

continuar em ascendência. 

O fluxo de Investimento Externo Direto (IED) direcionado ao Brasil apresenta 

uma interessante peculiaridade em relação àqueles direcionados a outros países. O Setor 

Primário (Extrativismo/Recursos Naturais) e Secundário (Indústria) são os que mais 

atraem o capital direto externo, destacando-se as fusões, aquisições e aumento de 

produção nos setores químico, metalúrgico e automobilístico. Enquanto que, em 

diversos países, normalmente o Setor Terciário (Serviços) é que lidera a atração de 

investimentos. 

O bom momento por que passava a economia brasileira em 2008, foi levado em 

consideração pelos investidores. Percebe-se que estes têm identificado boas 

oportunidades para investir no Brasil, face às perspectivas de maior remuneração e 

prêmio pago em relação a outros países. 

O mercado imobiliário que já apresentava sinais positivos com a ampliação da 

oferta do crédito, a partir da implantação do PAC (Plano de Aceleração do 

Crescimento), deverá ser um dos setores mais beneficiados, melhorando as condições 

para a redução do déficit habitacional do País, estimado na ordem de 7 milhões de 

moradias. 

Neste contexto é que se insere o aquecimento da Indústria do Cobre, enquanto 

fornecedora da Cadeia da Indústria de Construção Civil, através de sub-produtos como 

tarugos, perfis, vergalhões, fios e cabos. Avalia-se que a indústria de cobre brasileira já 

se encontra trabalhando com uma capacidade de utilização de 70%, e deverá se 

estruturar para ampliar sua produção em decorrência de fortes investimentos previstos 

dentro do Programa Governamental do PAC. 
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2.2.2 Intermediários 

Os corretores de bolsas, ou brokers, são os atores cuja função no mercado 

consiste em realizar operacionalmente as transações entre os agentes do mercado físico 

e os investidores, assumindo riscos próprios do mercado de instrumentos financeiros – 

liquidez, contrapartida, operacional- que não serão desenvolvidos aqui, pois não fazem 

parte do estudo. 

No entanto, pode-se destacar que durante a década de 90, na Bolsa de Metais de 

Londres, a tendência do mercado foi de concentração entre agentes que contam com 

uma maior capacidade financeira – principalmente relacionada a empresas mineradoras 

ou bancos. Tal tendência se justifica pelos altos custos envolvidos na operação, bem 

como ao incremento da volatilidade do mercado, aumento do volume de transações e 

pedidos individuais dos clientes que praticamente dobraram de tamanho desde o final da 

década de 80. 

 

2.2.3 Mercado Físico  

Assim como os investidores, os agentes participantes do mercado físico também 

têm diferentes razões para se utilizar de instrumentos derivados das bolsas de metais, 

sendo que estas irão depender especificamente de como as variações afetam no preço de 

seus negócios. 

De acordo com a classificação, os participantes do mercado físico podem ser 

divididos em três tipos, sendo eles: 

 Produtores de commodities (mineração ou produção integrada): 

Estes agentes buscam assegurar o seu ciclo produtivo, cobrindo os riscos de 

mudanças de preço sobre suas produções futuras, otimizando o preço de sua 

produção de forma a garantir o atingimento de seu ponto de equilíbrio, e 

assegurando o retorno dos investimentos e projetos. Posicionam-se como 

vendedores a futuros, e o risco principal a que está sujeito é o de baixa de preços. 

No mercado financeiro, participam com uma posição de curto prazo. 

 Consumidores finais (semi-manufaturados): 

Para estes agentes, as commodities representam a matéria-prima de seu 

processo produtivo, e por isso as variações de preço afetam diretamente na margem 

operacional de seus negócios. Tentam diminuir os riscos de preço de suas matérias-

primas, otimizando o custo das compras e financiando o capital de trabalho. 
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Posicionam-se como compradores futuros e seu maior risco é a alta de preços. No 

mercado financeiro, participam com uma posição de longo prazo. No médio e longo 

prazo, tem flexibilidade para repassar as mudanças de custo de suas matérias-

primas. 

 Processadores e intermediários (fundições, refinarias e atacadistas): 

A indústria da transformação está entre os produtores da matéria-prima e o 

consumidor final, participando deste mercado para fixar seus ganhos durante o 

processo de fluxo do metal em sua planta, além de buscar financiar e proteger seus 

estoques. Estes compram o cobre na forma de catodos, vergalhões, tarugos, barras 

para fios e os transformam em fios, cabos, barras, perfis, tubos, chapas, que por sua 

vez poderão ser comercializados diretamente junto ao consumidor final, ou ainda 

processados e utilizados como peça e componentes na fabricação de bens finais. O 

principal risco destes está nas mudanças entre o momento de compra das matérias-

primas e o período de venda das mesmas (transformadas ou não). 

Desta forma, o efeito das variações de preços tem papel crucial nas operações 

dos agentes processadores e intermediários, pois quando o preço futuro do mercado está 

maior que o presente, os juros da operação permitem o financiamento natural da 

matéria-prima (seguro e armazenagem). Por outro lado, o backwardation
5
 é um cenário 

desfavorável para estes agentes, que poderiam preferir não participar do mercado 

financeiro. Neste caso, o efeito da operação se acentuaria caso o preço de compra de 

matérias-primas venha a ser maior que o preço de venda do produto final. 

 

2.3 Enfoque no Mercado Físico 

Dentro de uma visão microeconômica do mercado físico, serão analisadas as 

forças que fazem este mercado funcionar e, assim, teremos a Demanda e a Oferta como 

principais impulsos que determinam a quantidade produzida do cobre e o preço pelo 

qual este será vendido ao mercado consumidor. Do lado da Demanda, será examinado o 

comportamento dos consumidores, que atuam como principais agentes demandantes 

deste mercado. Já do lado da Oferta, examinar-se-á o comportamento dos vendedores 

deste mercado. 

Na Microeconomia, o comportamento dos consumidores, ou curva da demanda, 

é definido pela relação entre preço e quantidade demandada. Tal quantidade demandada 

                                            
5
 Fenômeno em que o preço futuro é menor que o presente 
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de um bem é aquela que os compradores desejam e podem comprar. Sabe-se que ela é 

estabelecida através de uma relação negativamente proporcional ao preço, ou seja, se o 

preço aumenta, a quantidade diminui, enquanto que se o preço diminui, ela aumenta. 

Esta relação entre preço e quantidade, considerando todas as outras variáveis constantes, 

é definida pelos economistas como lei da demanda.  (Pindyck, 2006) 

No caso do cobre, emprega-se a teoria da demanda por fatores de produção, 

dado que o cobre é, na sua grande parte, empregado como insumo-intermediário de 

diversas indústrias. 

O comportamento dos vendedores, por sua vez, é definido pela relação entre o 

preço e a quantidade ofertada. Sendo que, a oferta dos bens, ou quantidade que os 

vendedores desejam ou podem vender, está positivamente relacionada com o preço. 

Existem vários determinantes da oferta, mas o preço representa papel importante na 

definição da mesma. A lei da oferta define que, tudo mais mantido constante, quando o 

preço aumenta, a quantidade ofertada também aumenta, e quando o preço cai, a oferta 

também é reduzida. (Pindyck, 2006) 

Ao combinarmos oferta e demanda, podemos determinar a quantidade e o preço 

de um bem a ser vendido no mercado. O local onde ocorre a interseção das curvas de 

oferta e demanda é chamada de ponto de equilíbrio do mercado, que é o ponto onde o 

mercado está satisfeito, pois compradores e vendedores desejam e podem comprar ou 

vender uma mesma quantidade de produtos a um mesmo preço. 

 

2.3.1 Visão da Demanda 

A demanda do cobre é definida pelos principais consumidores deste metal, que 

podem ser segmentadas
6
 por setor de consumo final, sendo eles: construção (41%), 

elétrico (26%), maquinaria (12%), transportes (12%) e uso geral (10%). 

Por volta do século XVIII ocorreram as maiores descobertas de metais não-

ferrosos. Apesar do cobre ter sido utilizado desde os tempos mais remotos na fabricação 

de jóias, cunhagem de moedas, utensílios domésticos e equipamentos bélicos, só a partir 

da Revolução Industrial que seu uso foi intensificado e difundido pelo mundo. Na 

época, o cobre desempenhou papel importante devido as suas propriedades, fazendo 

parte na fabricação da máquina a vapor, de equipamentos das locomotivas, hélices, 

caldeiras e tubulações de vapor. Os progressos obtidos na metalurgia permitiram a 

                                            
6
 Segundo informações estatísticas dos Estados Unidos; Ulloa (2002) 
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produção de várias outras ligas deste metal, incrementando-se seus campos de 

aplicação.  

Com o advento tecnológico, novos usos surgiram e expandiram a demanda de 

cobre. A descoberta da eletricidade, o uso do motor à combustão, o aparecimento do 

veículo a motor, o telégrafo e em seguida o avanço das telecomunicações foram fatos 

que contribuíram imensamente com o aumento da utilização dos metais não-ferrosos. 

Em 1831, quando Faraday descobriu o gerador elétrico, o cobre, em particular, 

destacou-se como metal imprescindível para o desenvolvimento industrial. A partir de 

então, o uso da energia elétrica gerou um aumento substancial no consumo de cobre, 

através do uso de fios e cabos de cobre por diversos equipamentos.
 7
  

A 1ª Grande Guerra exerceu forte influência no consumo dos metais não-

ferrosos através das necessidades das indústrias bélicas, aviação e transportes. Em 

seguida, o final da 2ª Guerra Mundial traz também um forte impulso na economia com a 

reconstrução das cidades, necessitando de alto consumo de metais. 

A partir dos anos 50, a aceleração do desenvolvimento industrial, a explosão da 

indústria automobilística e o avanço dos eletro-eletrônicos voltam a aquecer a demanda 

de metais. 

Na última década, o desenvolvimento da ciência e tecnologia tem proporcionado 

a descoberta de novos materiais e processos, e o cobre tem passado por um alto grau de 

concorrência. Alguns componentes como o plástico, alumínio, ferro, entre outros, tem 

tomado espaço do cobre devido à competição acirrada em relação aos custos, porém o 

ritmo crescente do consumo mundial deste metal, tem tornado difícil detectar 

precisamente o grau de substituição do cobre. 

A forte agressividade dos produtos substitutos do cobre tem indicado uma 

tendência de queda nas taxas de crescimento do consumo de cobre. Apesar do nível 

crescente dos investimentos no setor mineral, percebe-se que há um maior 

direcionamento de tal montante para as indústrias de alumínio, ferro, entre outros que 

atuam como concorrentes do cobre no mercado. 

Diante de tal concorrência e a fim de fortalecer a demanda do metal, os 

participantes da indústria do cobre têm feito altos investimentos em qualidade total, 

desenvolvimento de novos processos e incentivos à criação de centros de promoção e 

divulgação do uso do metal e suas aplicações. 

                                            
7
 Procobre (rede de instituições latino-americanas cuja missão é a promoção do uso do cobre) 
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2.3.1.1 Consumo Mundial 

No ano 2005, o consumo mundial do cobre foi de 16,6 milhões de toneladas, 

distribuídos entre diversos países usuários do metal (Tabela 1). 

PAÍS 200(R) 2007 

Tabela 1 - Consumo dos Principais países consumidores de cobre (2005 – 2007) 

Países 2005 
(milhares de ton) 

2006 
(milhares de ton) 

2007 
(milhares de ton) 

Participação 

% em 2007 

Posição 

em 2007 

China 3.669 3.630 4.933 27,1 1º 

EUA 2.270 2.130 2.152 11,8 2º 

Alemanha 1.113 1.398 1.392 7,6 3º 

Japão 1.223 1.282 1.252 6,9 4º 

Coréia do Sul 856 812 797 4,4 5º 

Itália 681 801 764 4,2 6º 

Rússia 635 721 720 4,0 7º 

Taiwan 638 639 603 3,3 8º 

Índia 415 440 477 2,6 9º 

França 505 540 440 2,4 10º 

Brasil 335 339 330 1,9 20º 

Outros 4.307 4.347 4.338 23,8 - 

Total 16.647 17.080 18.200 100 - 

Fonte: ICSG (2007)    

As excelentes características físicas do Cobre fazem dele um dos metais não-

ferrosos mais utilizados no mundo. A sua maior aplicação está na indústria de fios e 

cabos elétricos, que absorve cerca de 60% do volume total produzido deste metal no 

mundo. Os 40% restantes distribuem-se nas ligas especiais, barras, tubos, laminados, 

extrudados, entre outros produtos da indústria de transformação. A indústria da 

construção civil representa cerca de 40% da demanda mundial, a partir do uso do cobre 

em canalizações, telhados, medidores de líquidos, vigas, entre outros. O cobre também é 

usado na indústria de equipamentos de transferência de calor, em sistemas de 

aquecimento ou resfriamento, correspondendo a 10% da demanda total. 

Durante os anos de 1985 a 2005, o consumo mundial do cobre atravessou uma 

fase de ascensão alavancada pelo crescimento da economia asiática. O gráfico 

apresentado na Figura 2 indica a curva de crescimento do resto do mundo em situação 

estável, enquanto que a China passa a destacar-se a partir do ano de 1999, a níveis 

assustadores. 
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Figura 2 - Consumo mundial de cobre: 1985 – 2006 (mil toneladas) 
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    Fonte: Codelco (2009) 

No Brasil, segundo dados do Sindicel em 2008, a demanda de cobre atingiu um 

total de 413 mil toneladas/ano, tendo sido distribuída nos segmentos finais: de fios e 

cabos com 57% do volume total, semi-manufaturados com 36% e produtos diversos que 

consomem cerca de 7%. 

O maior consumidor do Minério de Cobre no país é a indústria metalúrgica, que 

consome cerca de 82% da demanda total e processa-o transformando em insumos para 

outras indústrias. Dentro do volume total, cerca de 37% do cobre processado no país 

tem seu destino final direcionado para o setor da construção civil, através de fios, cabos, 

vergalhões, tubos, barras e arames. 

Em termos de concentrado de cobre, segundo dados do MDIC
8
/ Secex, o Brasil 

registrou em 2008 um consumo aparente de 897 mil toneladas/ano, revelando um 

crescimento de 40% em relação ao ano de 2007. Apesar da redução no volume de 

exportações de concentrado pelo país neste ano, tal variação na quantidade de cobre 

consumida no país foi motivada pelo aumento no consumo da Caraíba Metais (maior 

consumidor brasileiro), movido pelo aquecimento do setor da construção civil. 

Verifica-se uma tendência positiva na balança comercial do Minério de Cobre 

para os próximos anos, devido ao aumento da produção interna e das exportações e à 

diminuição das importações. Em 2008, conforme apresentação gráfica (Figura 3), o 

Brasil exportou mais do que importou, apresentando um superávit até setembro/08 de 

US$ 160 milhões FOB.  

                                            
8
 MDIC- Ministério da Indústria e Comércio do Brasil; SECEX – Secretária de Comércio Exterior 
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Figura 3 - Importações x Exportações de cobre no Brasil 
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    Fonte: IBRAM (2009) 

Segundo dados do DNPM, o Brasil exportou em 2007 cerca de 573 mil 

toneladas de bens primários de cobre, sendo 77,5% de concentrado de sulfeto de cobre, 

equivalentes a um total de 177,7 toneladas de cobre contido, somando um montante de 

US$ FOB 1,03 bilhão, direcionados principalmente para países como Alemanha (22% 

do total), Índia (20%), Bulgária (17%), e Coréia do Sul (13%). 

Por outro lado, o Brasil importou no ano de 2007 um volume de 482.941 t de 

bens primários de cobre, sendo 99,8% de concentrado de cobre sulfetado, equivalentes a 

um total de 154,5 mil toneladas em metal contido, valorizado a um custo de US$ FOB 

1,08 bilhão procedentes primordialmente do Chile, com 86% do valor total, e 

Argentina, com 9%. 

O potencial de crescimento da demanda de cobre no mundo pode ser avaliado 

através da verificação do consumo deste em países como China e Índia, duas das 

maiores economias emergentes, onde há um consumo per capita de apenas 1,17 e 0,23 

quilos, e compará-lo com o consumo do Japão, Estados Unidos e Canadá que gira em 

torno de 10,0 quilos per capita. Tais números podem dar uma idéia da proporção ainda 

reduzida do consumo de cobre em países em desenvolvimento. Neste sentido Panigassi 

(1993) comenta: “O consumo de cobre por habitante acompanha o grau de 

industrialização do país, sendo em geral proporcional à variação da renda per capita”. 
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2.3.2 Visão da Oferta 

Compondo a oferta mundial do cobre, cabe destacar as principais etapas da 

cadeia de produção deste metal e o posicionamento de seus subprodutos durante o 

processo produtivo. A Figura 4 mostra as diferentes etapas desta cadeia, que tem como 

principal objetivo atender a demanda da sociedade por produtos finais à base de cobre. 

 

Figura 4 - Cadeia Produtiva Simplificada do Setor Transformador de Cobre 

 

  Fonte: Panigassi (1993) 

Como descrito no esquema acima, a indústria de cobre pode ser classificada em 

três tipos, sendo eles: 

 Produção primária
9
: 

Consiste em diversas fases de refinação de cobre a partir de minério contido ou 

através do derretimento da sucata de cobre que volta ao processo. Depois do cobre ter 

sido re-derretido, ele pode ser transformado em catodos de cobre puro, que é a principal 

matéria-prima que pode ser processada e transformada nos subprodutos necessários às 

indústrias conexas. 

                                            
9
 Panigassi (1993) 
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A indústria de cobre primário
10

 está dividida em quatro tipos de produtos 

originados nas diferentes etapas dos processos de extração, concentração, fundição e 

refino, os quais são: 

 Minério de cobre: corresponde ao agregado natural de um ou mais minerais com 

outras substâncias, denominadas ganga, do qual o cobre pode ser extraído do solo, 

seja em mineração a céu aberto ou subterrânea. Seu conteúdo oscila entre 0,7% e 

2,5% de cobre; 

 Concentrado de cobre: corresponde ao produto obtido por operações que 

enriquecem o minério, mediante a eliminação da ganga, através de um processo de 

moagem das rochas e tratado numa mistura com água e reagentes. O teor de cobre é 

aumentado, sendo concentrado com teores que variam de 12 a 38% de cobre 

contido, sem alterar a natureza dos próprios minerais; 

 Cobre fundido: corresponde ao produto intermediário do processo que, ao passar 

pelos processos pirometalúrgicos, se transforma em Cobre Blister (98,5%) e, 

posteriormente, no anodo de cobre, com teor de 99,7% de cobre; 

 Cobre refinado: corresponde aos anodos e às soluções (lixiviação) que são refinados 

por processo de eletrólise, resultando nos catodos, com pureza de 99,9% de cobre. 

A maior rentabilidade na indústria do cobre é da mineração, sendo pequena a 

agregação de valor na metalurgia, visto que cerca de 70% a 80% do preço final do cobre 

metálico refere-se ao concentrado. 

O cobre secundário
11

 é obtido a partir de resíduos de processo produtivo 

primário (sucata nova) ou de obsolescência (sucata velha). Quanto ao uso, esta sucata 

pode ser dividida ainda em dois tipos principais: 

 Sucata para refino - é a sucata industrial de processo, assim como a sucata comprada 

de terceiros no mercado, necessitando processamento de refino; 

 Sucata para uso direto - direcionada aos transformadores, sem necessidade de refino. 

A recuperação da sucata também representa parcela significativa da oferta 

mundial de cobre, sendo que 35% da sucata gerada pelas indústrias retornam ao 

processo de refino e o restante é utilizado diretamente pelos transformadores finais do 

metal. Os maiores geradores de sucata de cobre são os países desenvolvidos, em 

particular Estados Unidos e Japão. 

                                            
10

 Qualquer cobre proveniente diretamente de minério. 
11

 Cobre bruto ou refinado proveniente de sucata. 
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Analisando o efeito da sucata sobre o aumento da disponibilidade de cobre, 

Andrade (1997), avaliou que em 1996 o uso direto da sucata apresentou-se praticamente 

estável, tendo representado 20% da oferta de cobre refinado. Por outro lado, a 

composição da oferta mundial de cobre, no período 1990 a 1996, apresentou 

crescimento de 13,8%, equivalente a 2,2% ao ano. Desta forma, percebe-se que o 

aumento da disponibilidade de cobre está intimamente ligada à ampliação da produção 

primária do metal. 

 Produção intermediária
12

: 

Consiste no processamento dos catodos de cobre gerando os seguintes sub-produtos: 

 Arames: produzidos em bobinas ou rolos, e seu produto apresenta seção transversal 

maciça em vários formatos, porém constante em sua extensão; 

 Barras: pode ser transformado em tubos, perfis e hastes de qualquer formato 

(quadrado, redondo, retangular, etc.); 

 Laminados: produtos planos, em rolos ou retos. Pode ser processado à quente ou à 

frio, transformando-se em chapas, folhas, tiras; 

 Lingote: pedaço de cobre utilizado principalmente em processos de fundição de 

ligas. 

 Produção Final: 

Consiste na etapa de maior contato com o consumidor final do cobre, abrangendo o 

uso do cobre semi-acabado, como fio, chapas e tubos para serem produzidos em bens 

acabados. 

 

2.3.2.1 Principais fabricantes de cobre 

A indústria mundial do cobre é marcada pela larga participação de grandes 

grupos mineradores de escala global, que apesar de estar bem distribuída 

geograficamente, encontra-se concentrada nas mãos de poucos produtores. Em 2000, 

apenas seis empresas totalizavam cerca de 60% do cobre refinado produzido no mundo. 

Entre os principais players deste mercado cabem destacar: Codelco (Chile), Phelps 

Dodge (EUA), BHP Billiton (Austrália) e a Rio Tinto (Inglaterra). 

Os novos projetos de cobre, localizados, principalmente, na América Latina, 

contam com a participação de alguns grupos/ empresas listados acima, em muitos casos 

                                            
12

 Anuário Estatístico Sindicel & ABC (2009) 
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associados a grupos/ empresas locais, a exemplo da Codelco no Chile, da Minero Peru´s 

no Peru e Alumbrera na Argentina. 

A liderança absoluta na produção de cobre é ocupada pela estatal chilena 

Codelco, que mantém essa posição desde 1976, tendo sido responsável em 2007 pelo 

equivalente a 11% da produção mundial. Calcula-se que suas reservas, de acordo com 

os níveis atuais, podem cobrir mais de 70 anos de sua produção. A Codelco 

(Corporación Nacional Del Cobre Del Chile) foi criada pelo estado Chileno através do 

Decreto Lei 1.350, em 1976. Esta empresa estatal foi concebida como uma empresa 

mineradora, industrial e comercial com personalidade jurídica e patrimônio próprio, e 

desde então se encarregou de operar e administrar os pertences minerais do país. A 

Corporação é dirigida por um diretório com sete integrantes nomeados pela Presidência 

da República do país, sendo liderado pelo Ministro das Minas, e dos quais fazem parte o 

Ministro da Fazenda, entre outros representantes da Presidência e dos trabalhadores da 

Codelco. A Codelco é o principal produtor de cobre do mundo com 1,66 milhões de 

tonelada de cobre fino (2007) e detêm operações em 5 plantas industriais situadas ao 

longos do território chileno, onde detém as maiores reservas de cobre, compreendendo 

cerca de vinte por cento do total do planeta. A empresa dedica-se quase exclusivamente 

ao negócio da produção de cobre e seus subprodutos, atuando em todas as fases do 

processo – compõem desde a exploração de reservas, o processamento dos minerais e a 

obtenção do metal e seus subprodutos à comercialização nos mercados mundiais. Tal 

nível de escala faz com que a mesma venha a ter um dos custos de produção mais 

baixos do mundo, o que a torna altamente competitiva no mercado internacional, 

assegurando sua posição de liderança e incentivando a aprofundar seu processo de 

internacionalização. (www.codelco.cl) 

A segunda maior produção de cobre refinado em 2000 coube à norte-americana 

Phelps Dodge Mining Company, que atuava na América do Sul sendo sócia majoritária 

em três minas de cobre, incluindo participação no Brasil. A Phelps Dodge Corporation 

era um conglomerado de origem americana, fundada em 1834, que empregava cerca de 

14.500 pessoas em 27 países (ano 2000). Em 19 de março de 2007, esta empresa foi 

adquirida pela Freeport-McMoRan e agora opera sob o nome Freeport-McMoRan 

Copper & Gold Inc. Com operações na indústria mineradora e na indústria 

transformadora, tinha operações de cobre nos Estados Unidos, Peru, Chile e África do 

Sul. Caracterizava-se como um conglomerado verticalmente integrado, pois participava 

da extração e refinação de cobre, além de preparar produtos derivados, tais como cabos 
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para telecomunicações e cabos elétricos, varetas de cobre e alumínio, entre outros. A 

refinação e a indústria transformadora se realizavam nos Estados Unidos, enquanto que 

no Chile, o grupo fazia a extração dos minerais das minas e os transformava em 

concentrado para exportação. Ainda no Chile, compartilhava os depósitos Candelaria e 

El Abra, sendo que no último, em parceira com a Codelco, onde detinha 51% da 

propriedade. (www.phelpsdodge.com) 

A Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), ou simplesmente  

"Freeport”, é o produtor com mais baixo custo de cobre no mundo e um dos principais 

produtores mundiais de ouro. Está formalmente baseada nos Estados Unidos desde 

1912, ano em que foi fundada com foco na mineração de enxofre. Em 1931, iniciou sua 

fase de diversificação com a exploração de reservas de outros minerais como o níquel, 

ouro, molibidênio e cobre. Em 2007, comprou um dos maiores produtores do cobre, a 

Phelps Dodge. Atualmente apresenta diversos projetos de expansão e crescimento da 

indústria do cobre, e é o maior produtor mundial de molibdênio. A carteira de ativos da 

empresa inclui o complexo mineiro Grasberg, maior mina de cobre e ouro em termos de 

reservas recuperáveis, atividades mineradoras significativas nas Américas do Norte e do 

Sul, além de projetos em desenvolvimento na República Democrática do Congo. 

(www.fcx.com) 

O Grupo México é uma das companhias mais importantes do México, Peru e 

Estados Unidos, e é tido como importante jogador no mundo da mineração. É uma 

companhia “Holding” com operações na mineração e no transporte, que se realizam 

através de duas subsidiárias: Americas Mining Corporation (AMC), agrupando as 

operações mineradoras no México, Estados Unidos e Peru, além de manter atividades de 

exploração no Chile, Canadá, Austrália e Irlanda. E a segunda subsidiária, a 

Infraestructura y Transportes México S.A. (ITM), que agrupa as operações de transporte 

de carga, logística e serviços multi-modais, e opera, através do Grupo Ferroviário 

Mexicano S.A. (GFM), a maior e mais rentável ferrovia do território mexicano. Através 

de sua divisão mineradora (AMC), o grupo se posiciona como o terceiro maior produtor 

de cobre do mundo, além de ocupar importantes posições na produção de molibdênio, 

prata e zinco. No cobre, ocupa o terceiro lugar em termos de produção mundial, 

correspondendo à 78% de sua produção mineral. A AMC também se coloca como a 

primeira companhia mundial a estar listada publicamente nos mercados de valores, em 

termos de reservas de mineral de cobre. (www.gmexico.com.mx) 

http://www.phelpsdodge.com/
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A Rio Tinto é um grupo minerador de liderança internacional, bastante 

diversificado, que consiste na combinação entre duas empresas: a Rio Tinto plc, baseada 

na Inglaterra, e Rio Tinto Limitada, baseada na Austrália. A empresa foi fundada em 

1873, quando um consórcio multinacional de investidores comprou uma complexa mina 

sobre o Rio Tinto, na Espanha. Historicamente, esta empresa vem crescendo muito 

devido a uma série de fusões e aquisições. O Grupo Rio Tinto tem uma estrutura 

complexa com várias subsidiárias parciais ou totais, que se organizam dentro de seis 

grupos operacionais divididos por tipo de produto. Este conglomerado de origem 

Inglesa mantém operações fortemente representadas na Austrália e América do Norte, 

além de atividades distribuídas na América Latina, Europa, África do Sul e Ásia. No 

mundo mantém 62 plantas em operação, dentre os quais incluem operações nas 

indústrias de alumínio, carvão, cobre, ouro, diamantes, urânio, titânio, níquel, prata, etc. 

Em relação ao cobre, o grupo produz aproximadamente 6% da produção mundial, 

ocupando o quarto lugar no ranking mundial. (www.riotinto.com) 

A BHP-Billiton é a maior empresa mineradora do mundo. Foi criada em 2001 

pela fusão da australiana Broken Hill Proprietary Company (BHP) e a inglesa Billiton. 

A BHP-Billiton é o resultado de uma empresa com sede em Melbourne e Londres, com 

operações na Argentina, Peru, Canadá e Chile. No Chile, detêm participações na Mina 

Escondida e é proprietária de 100% da Mina Cerro Colorado. Além de minas de cobre 

no Chile, participa da indústria de alumínio, dióxido de carbono titânio, carvão,  

manganês, minério de ferro, urânio, níquel e prata, e mantêm interesses substanciais em 

petróleo, gás liquefeito, gás natural e diamantes.  No total, a BHP-Billiton apresentava 

um volume de negócios de 19 mil milhões de dólares em 2001, que é aproximadamente 

o valor total das exportações chilenas. Ela se distingue das outras empresas pela vasta 

quantidade de projetos de crescimento, diversificação entre países, commodities e 

mercados, e por também apresentar negócios na área de petróleo. Em Junho de 2008, 

tinha cerca de 41.000 funcionários trabalhando em mais de 100 operações em 25 países, 

refletindo o objetivo de ser uma grande empresa global, ocupando posições 

significativas nas principais commodities. O eixo central do negócio da BHP Billiton é 

que a sua carteira diversificada de ativos de elevada qualidade fornece fluxos de caixa 

estáveis e uma maior capacidade para impulsionar o crescimento. 

(www.bhpbilliton.com) 

Além desses conglomerados que são os maiores do mundo, encontramos outros 

de importância crescente nesta indústria. Entre eles está Anglo American, grande grupo 

http://www.riotinto.com/
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de origem Sul Africana, que também dispõe de uma carteira de ativos bastante 

diversificada. Com 144 mil funcionários, mantém atividades em 45 países, onde 

participa de oito diferentes indústrias, sendo elas: platina, diamantes, carvão, cobre, 

níquel, zinco, fosfatos e metais ferrosos. Em 2002, adquiriu a Mina de cobre Disputada, 

antes propriedade da Exxon, e durante os últimos dois anos, o grupo adquiriu o controle 

do Projeto de Cobre Michiquillay, no norte do Peru, e participações no projeto Pebble, 

no Alasca.(www.angloamerican.com) 

A Antofagasta Plc. é uma empresa chilena, detida 65% pelo Grupo Chileno 

familiar LUKSIC, atua em três divisões de negócio: Mineração, transportes e 

distribuição de água. Hoje, é um dos grandes produtores internacionais de cobre com 

atividades concentradas principalmente no Chile, onde já opera três minas de cobre: 

Pelambres, Tesoro e Michilla, e atua também na exploração mineral no Peru. 

Em alguns países como o Chile, percebe-se fortemente a importância destes 

grupos principais, onde a Codelco participa em 33% do mercado, BHP-Billiton e 

Anglo-American com 19% e 18%, além de Anfogasta e Phelps Dodge com 10% e 9%. 

Em suma, o desenvolvimento da mineração no Chile atraiu os maiores conglomerados 

da mineração do mundo e se fez eficaz durante a década de noventa. 

 

2.3.2.2 Reservas e Produção Mundial 

As reservas mundiais de cobre incluem todas as ocorrências de cobre existentes 

na crosta terrestre cuja extração seja economicamente viável ou potencialmente 

explorável. Normalmente os recursos de cobre identificados são classificados pelos 

geólogos como aqueles recursos cuja localização, quantidade e qualidade são 

conhecidas através de evidências geológicas sustentadas por cálculos de engenharia. Em 

seguida, estes recursos podem ser classificados em medidos, indicados e inferidos, 

dependendo das informações disponíveis. 

Conforme dados do United States. Geological Survey (2009), as reservas 

mundiais de cobre em 2006 estavam estimadas, em cerca de 950 milhões de toneladas 

de metal contido. Os depósitos de cobre estão distribuídos em diversos continentes, 

porém os de maior importância econômica se concentram em algumas áreas geográficas 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 - Distribuição das Reservas de cobre no mundo 

País Reservas 2006 (milhões ton) 

Chile 360 38,30% 

Estados Unidos 70 7,40% 

China 63 6,70% 

Peru 60 6,40% 

Polônia 48 5,10% 

Austrália 43 4,60% 

México 40 4,30% 

Indonésia 38 4,00% 

Zâmbia 35 3,70% 

Rússia 30 3,20% 

Canadá 20 2,10% 

Cazaquistão 20 2,10% 

Brasil 15,4 1,60% 

Outros países 95,6 10,20% 

Total Mundial 941 100% 

Fonte: USGS (2009) 

Durante grande parte do século XIX a Grã-Bretanha foi o maior produtor de 

cobre do mundo, mas a importância que o cobre foi adquirindo com o tempo motivou a 

abertura de novas minas em outros países como Estados Unidos, Chile e posteriormente 

na África. 

Atualmente, o Chile é o país mais rico em cobre no mundo, participando com 

38% das reservas mundiais. A indústria de cobre no Chile é o setor primário de sua 

economia, chegando a representar cerca de 25% do PIB total do país no ano 2000. A 

participação deste país na produção mundial ganhou importância a partir da década de 

90, quando alcançou 27% da produção mundial e sua linha de tendência de crescimento 

da produção se separou do resto do mundo como observa-se na Figura 5.  

Figura 5 - Índice de Produção do cobre no Chile e resto do mundo, 1960-2000 

 

  Fonte: USGS (2009) 
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Em 1990, a mudança de governo do país, e o incentivo à entrada de altos 

investimentos estrangeiros permitiram o aumento da capacidade de extração das 

empresas que operam no Chile. 

Desde a segunda metade do ano 2003, o mercado mundial de cobre e os preços 

desta importante commodity vêm sendo afetado intensamente por fatores como a 

escassez dos estoques nas principais bolsas de metais, a recuperação do nível de 

atividade econômica mundial e a dificuldade de reação da oferta no curto prazo. 

Além disso, a ocorrência de problemas em algumas minas e o atraso da entrada 

em funcionamento de outras terá levado o mercado dos concentrados de cobre a 

registrar um déficit de produção em 2006, invertendo assim a tendência de crescimento 

acentuado durante os anos 2004 e 2005. No período, foram observados o crescimento da 

produção na Indonésia, Chile e Peru, e constatado o declínio em países africanos como 

Zâmbia e Zaire, e nos Estados Unidos, com significativas quedas anuais, atingindo 

cerca de 70% na década. 

O International Copper Study Group em estudos realizados em 2006 informava 

que o Chile liderava a produção mundial de cobre concentrado, seguido dos Estados 

Unidos e demais países (Figura 6). 

Figura 6  - Produção Mundial de cobre concentrado - 2006 

 

       Fonte:ICSG (2009) 

 

2.3.2.3 Produção Brasileira 

Dentro do mercado internacional de cobre, pode-se dizer que o Brasil é um 

iniciante, pois a descoberta das primeiras jazidas no país aconteceu apenas ao final dos 
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anos 90, através de estudos da Companhia Vale do Rio Doce, na região dos Carajás no 

Pará. 

A produção de cobre da Vale13 começou na primeira metade de 2004, com o 

start-up da Mina do Sossego, com uma capacidade media instalada de 140 mil 

toneladas por ano de concentrado de cobre. Outros projetos ainda se encontram em fase 

de estudos e desenvolvimento, podendo em breve duplicar a capacidade de produção do 

cobre. Em 2006, a consolidação da Vale Inco incrementou o valor da venda de 

concentrado de cobre, atingindo 169 mil toneladas. 

Segundo dados do Informe Mineral do DNPM (2008), as reservas brasileiras de 

cobre medidas e indicadas em 2006 alcançaram 15,4 milhões de toneladas de metal 

contido, representando apenas cerca de 2% das reservas mundiais. Tais reservas 

encontram-se localizadas nos estados do Pará (83,8%), Goiás (6,9%), Bahia (4,8%), 

Ceará (2,8%). 

Durante o ano de 2007, segundo dados do DNPM, a indústria brasileira de cobre 

apresentou capacidade total de 447,7 mil t/ano, englobando as produções de 

concentrado (199 mil t/ano), de cobre refinado (218 mil t/ano) e outros (31 mil ton/ano). 

A produção brasileira no mesmo período ficou concentrada nas mãos de três 

empresas, sendo elas a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) com cerca de 60% da 

produção, seguida da Mineração Maracá controlada pela canadense Yamana Gold com 

25%, da Mineração Caraíba com 13%, e outros com 2% do volume total. 

O Brasil é o décimo sexto maior produtor de minério de Cobre, com produção de 

210 mil toneladas em 2008, e vem apresentando um alto ritmo de crescimento em sua 

produção (Figura 7). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), a 

produção nacional de 2007 cresceu  35% em relação a 2006, saindo de 148 para 200 mil 

toneladas em 2007. Os principais estados produtores são Pará (60%), Bahia (20%) e 

Goiás (20%). 

                                            
13

 Em novembro de 2007, a companhia aposentou a marca CVRD, em favor da nova marca Vale 
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Figura 7 - Produção de Minério de Cobre: Mundial x Brasil 

 

Segundo Estudos Prospectivos Setoriais do Governo Brasileiro (2006), a 

produção nacional de cobre ainda é insuficiente para atender a demanda local, 

necessitando de um volume de importações similar à produção local para atender o 

consumo. As importações brasileiras de cobre têm sido primordialmente originárias do 

Chile, com participação de 86% do valor total das compras externas deste produto. 

Entretanto a intensificação de investimentos em pesquisa e desenvolvimento no 

setor, a alta da demanda internacional e a importância da disparada do Projeto Sossego 

da Vale, segundo especialistas do DNPM (2006), estimulam produtores brasileiros a 

ampliarem sua participação no mercado. Desta forma, gera-se uma expectativa 

favorável para o Brasil em assumir uma posição competitiva no mercado internacional 

de cobre. 

Estima-se que até 2012, o Brasil mais do que dobrará sua produção com o início 

da operação de alguns grandes projetos da Vale, da Mineração Caraíba e da Mineração 

Maracá. Caso isto aconteça, o país poderá tornar-se auto-suficiente e grande exportador 

do metal. 

Os dados do Anuário Estatístico 2008 do Sindicel & ABC (Sindicato dos 

Condutores Elétricos e Associação Brasileira de Cobre), reforçam o potencial 

econômico de crescimento brasileiro no setor produtor do cobre. A indústria final de 

cobre é responsável pela criação de aproximadamente 18 mil empregos diretos no 

Brasil, dentre os quais se destaca a importância do setor de fios e cabos que atualmente 

 

   Brasil     Mundo                                     em mil ton 

Fonte : IBRAM – 2009 
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emprega mais da metade deste montante (cerca de 13 mil pessoas) e que apresentou 

crescimento de 20% em 2007, em relação à 2006 (Tabela 3). 

Tabela 3 - Perfil Industrial Brasileiro do Setor 

TOTAL DO SETOR – COBRE 2005 2006 2007 2008 

Faturamento (Milhões de US$) 2.772 4.450 5.026 5.055 

Impostos (Milhões de US$) 536 905 890 967 

Empregos diretos 15.989 16.882 17.998 18.253 

Capacidade de produção (Milhares de toneladas) 809 740 809 845 

Produção efetiva (Milhares de toneladas) 553 580 593 710 

Exportações (Milhões de US$) 799 1.336 1.646 1.361 

Fonte: Sindicel & ABC (2006, 2007, 2008, 2009) 

Entre os anos de 2005 e 2006, em termos de faturamento, verificou-se um 

incremento de 62% no setor, atingindo US$ 4,45 bilhões em 2006, representando 0,3% 

do PIB nominal brasileiro. 

A tendência da balança comercial do minério de Cobre no Brasil para os 

próximos anos é positiva devido à evolução da produção interna, ao aumento das 

exportações e à diminuição das importações de cobre. Durante o período, percebe-se um 

ritmo crescente das exportações do setor, com incremento de 24% em valores entre os 

anos de 2006 e 2007. Vale ressaltar que, em 2007, o Brasil quantitativamente exportou 

mais do que importou, porém, em valores, a balança do minério de Cobre apresentou 

ainda um déficit de US$ 45 milhões (FOB) devido à variações da taxa de câmbio. 

Pode-se afirmam que o país ainda tem um enorme potencial a ser explorado, 

tendo em vista a vasta dimensão territorial e o potencial a ser explorado das jazidas. A 

expansão prevista para a oferta de cobre, considerando inclusive os novos projetos no 

Brasil, é mais que suficiente para o atendimento da demanda nos próximos anos, 

influindo negativamente na cotação média dos preços. 

A auto-suficiência do Brasil no segmento, ou mesmo a mudança do padrão de 

importador para exportador, tem de ser avaliada no contexto do mercado global. Um 

fator que pode causar duplo prejuízo aos produtores brasileiros de cobre é a valorização 

do real, pois torna o produto nacional menos competitivo para a exportação e privilegia 

as importações de cobre, reduzindo as margens de lucro dos produtores internos. 

A valorização do real, em alguns casos, traz consigo também a possibilidade de 

aumento dos lucros das indústrias de semi-manufaturados, pois estas podem importar 

insumos do cobre a preços baixos e ao mesmo tempo manter em alta seus preços para 

distribuição local, protegendo seus lucros e fazendo com que a redução do custo não 
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chegue às mãos dos consumidores do cobre. Neste ponto, faz-se necessária também a 

atuação do governo brasileiro a fim de proteger e incentivar a produção nacional. 

 

2.4 Conclusões do Capítulo 

Desde os primórdios dos estudos econômicos já se pregava que para entender os 

reflexos de qualquer acontecimento ou política na economia, é necessário primeiro 

analisar seus impactos sobre a oferta e a demanda. Neste capítulo foram tratadas as 

premissas do mercado de cobre e os fatores determinantes de sua oferta e demanda. 

No mercado de cobre, percebe-se a existência de vários agentes participantes, 

onde cada um deles tem interesses e motivações diferentes. Os investidores atuam nas 

Bolsas de Metais, e operam com base nas especulações do mercado. O principal 

objetivo destes está em atingir lucros máximos através de seus investimentos, pois não 

participam do mercado físico. A contribuição destes agentes tem baixa representação 

sobre o mercado global de cobre, sendo irrelevante sua participação na formação dos 

preços deste metal. 

Os participantes do mercado físico são os principais envolvidos com as 

variações da oferta e demanda deste mercado, pois são estes os principais responsáveis 

pela produção e consumo de itens derivados do cobre. Diante do exposto, foram 

identificados os principais países produtores e consumidores de cobre no mundo e seus 

respectivos potenciais de crescimento. 

A avaliação do perfil dos produtores permite observar que atuam nesta indústria 

grandes grupos mineradores, fato que evidencia a existência de forte concentração deste 

mercado. O destaque do Chile, com 35,8% da produção mundial e 38,3% das reservas 

de Cobre do Mundo enfatizam a vulnerabilidade e dependência dos demais países 

consumidores de cobre. 

Na última década, a demanda mundial do cobre foi fortemente influenciada pelo 

aquecimento da economia mundial e pela redução dos níveis de estoque nas principais 

bolsas de metais no mundo. Entre os principais consumidores do produto, a China 

figura como elemento principal absorvendo pouco mais de 27% da demanda mundial. É 

importante destacar que o consumo na China está em trajetória crescente, face aos 

níveis de crescimento do PIB chinês fortemente impulsionado pelos investimentos em 

construção civil.  
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Apesar do ritmo crescente, a indústria do cobre tem sofrido com os avanços da 

ciência, da tecnologia, e da descoberta de novos materiais e processos. A competição 

acirrada pela redução de custos tem dado espaço a alguns componentes como o plástico, 

alumínio, ferro, entre outros. A influência de tecnologias e produtos substitutos do cobre 

permite a redução da demanda e conseqüente interferência no nível de inventário e 

preço. 

Em relação ao Brasil, verifica-se que o país ainda não é auto-suficiente na 

produção de concentrado de cobre, apresentando dependência das importações a fim de 

atender o abastecimento local. Sabe-se que atualmente a participação brasileira no setor 

ainda é muito pequena, alcançou 0,9% da produção mundial de metal contido, e por isso  

nem entra como competidor no jogo do mercado mundial de cobre. Para que o Brasil 

possa se posicionar melhor em relação à cadeia produtiva do cobre faz-se necessário 

investimento em pesquisa mineral, tecnologia e no aumento da capacidade metalúrgica 

do país. 

Deve-se considerar que as perspectivas não são muito otimistas para os preços 

do cobre, constatando-se a constante busca de redução de custos nos processos 

produtivos visando à rentabilidade do negócio em novos patamares de preço. Em 

virtude dos investimentos crescentes no setor conclui-se que é bastante provável que 

nos próximos dez anos o Brasil atinja níveis de competitividade compatíveis com a 

mudança de patamar na indústria do cobre, assumindo maior relevância entre os 

produtores mundiais, com importantes benefícios para a balança comercial do país e 

contribuindo para o desenvolvimento regional e a geração de novos empregos. 
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3 ANÁLISE ESTRUTURAL DO MERCADO 

 

Na medida em que as forças componentes do Mineral-negócio (oferta versus 

demanda) estão claramente delineadas, torna-se inevitável remetermos nossa análise à 

reflexão sobre a estrutura deste mercado. 

De acordo com os fundamentos da microeconomia, um mercado é um grupo de 

compradores e vendedores de um determinado bem ou serviço, que assumem diferentes 

formas podendo ser chamados de: 

 Mercado competitivo - aquele mercado em que existem muitos compradores e 

muitos vendedores, de modo que cada um deles, individualmente tem impacto 

insignificante sobre o preço do mercado. 

 Monopólio – mercado que tem apenas um vendedor, onde ele mesmo determina o 

preço do mercado. 

 Monopolisticamente competitivo – existem muitos vendedores, mas cada um 

oferece um produto ligeiramente diferente, onde o vendedor pode até certo ponto 

estabelecer seus próprios preços. 

 Oligopólio – mercado que tem poucos vendedores, que nem sempre competem 

agressivamente, mas podem exercer poder de mercado mantendo preços elevados. 

Alguns autores, como Gericke (2003), entendem que a atividade mineral está 

muito distante da imagem idealizada pelos modelos de extração ótima das estruturas 

industriais comuns. Porém, na prática, pode-se observar uma forte semelhança do 

mercado da mineração com as estruturas oligopolísticas de mercado. O processo de 

integração horizontal e vertical pelo qual esta indústria passou, aumentou o poder 

econômico das empresas participantes, levando à ampliação das vantagens competitivas 

dentre as áreas que estão relacionadas ao negócio mineral. 

 

3.1 Concentração na mineração e no mercado do cobre 

Desde o final do século XIX, o processo de concentração das indústrias tem se 

mostrado bastante diferenciado das décadas anteriores. No contexto atual, os processos 

estão muito mais globalizados, e vão além das fronteiras. Os processos produtivos e 

controles financeiros das indústrias estão muito mais fragmentados, e se espalham entre 

diferentes países. Esta fragmentação além de fronteiras foi acompanhada pela crescente 
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flexibilização do mercado de trabalho, que permitiu externalizar muitas das atividades 

que anteriormente se realizavam dentro das empresas. 

Dentro do cenário do mundo globalizado, alguns fatores tornaram-se 

importantes na decisão do local onde as empresas poderiam ser implantadas 

favorecendo a fragmentação das operações mineradoras. Os padrões de incentivo, 

estruturas de regulação (tributárias e ambientais), e os regimes de acesso aos recursos 

naturais tornaram-se fatores fundamentais. 

Habitualmente, faz-se necessária a avaliação destes fatores de incentivos, tanto 

nos países onde se encontram os demandantes do cobre, como nos países onde se situam 

as empresas ofertantes. Nos países em desenvolvimento, em particular, tais fatores são 

de importante relevância, pois neles se desenvolvem as mais importantes atividades 

extrativas. 

O autor Gericke (2003) associa que o crescimento do poderio econômico da 

indústria de cobre está fortemente associado ao processo de integração destas indústrias. 

A integração vertical e horizontal nas indústrias pode adotar formas diferenciadas, 

podendo ser através da propriedade propriamente ou de clusters
14

. Segundo ele, o 

resultado desta integração é bastante similar em ambos os casos: amplia-se o poder 

competitivo da empresa dominante. 

Nos últimos anos, o mercado de commodities – bens homogêneos e dificilmente 

diferenciáveis que incluem o cobre - tendeu a concentrar-se de forma crescente. Como 

resultado, tem-se visto um esquema de gigantes especializados e dominantes em seus 

produtos específicos. No mercado de Cobre, este novo esquema tem sido visto como 

forte ameaça, pois algumas empresas gigantes na produção do setor viram sua 

supremacia ameaçada. 

Na atualidade, alguns produtores de cobre já verticalizados operam nas quatro 

etapas da produção, chegando até o produto final. Outros se encarregam apenas das 

etapas de mineração e tratamento, fornecendo o concentrado para outras empresas que 

se encarregam de fundição e refino. 

As fases de mineração e produção do concentrado de cobre dependem 

intensamente da disponibilidade e localização das reservas. Já os processos de fundição 

e refinação estão diretamente ligados às características econômicas do país e às 

necessidades do metal. 

                                            
14

 Clusters são conjuntos de empresas que se associam com o objetivo de obter benefícios para todas, 

porém normalmente existe uma ou algumas empresas que lideram ou dominam estes clusters. 
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O fato é que os processos produtivos fragmentados, juntamente com as 

estruturas verticalmente concentradas, segundo Gericke (2003), contribuem para que o 

excedente econômico ou ganho não seja realizado nas atividades extrativas. O 

excedente econômico acontece nas atividades distintas, como na venda dos produtos 

finais (fios, lingotes, barras, etc.). E assim, torna-se mais comum um bom resultado para 

as empresas na medida em que existem relações de propriedade entre as diferentes 

unidades produtivas, e desta forma este lucro pode ser distribuído. 

Diante do exposto, percebe-se que num contexto de concentração e 

fragmentação de indústrias transnacionais do setor, a baixa do preço da commodity 

Cobre não afeta o processo de acumulação de capital das indústrias mineradoras, mas 

pode torná-lo ainda mais dinâmico. 

 

3.1.1 Fatores Determinantes da concentração neste mercado 

Os processos de fusão e compras de empresas tem sido um fenômeno 

generalizado. No cenário atual, o setor da mineração ainda é tido como um pequeno 

jogador dentro do contexto mundial, porém já se pode observar que o setor também tem 

seguido esta tendência. 

Diversos fatores explicam as fusões entre as empresas do setor, sendo alguns 

específicos da indústria mineradora e outros ligados a globalização. Alguns eventos e 

mudanças no setor da mineração exerceram fortes impactos sobre esta tendência, sendo 

eles: novos prospectos de diversificação da indústria, as modificações nas políticas 

regulatórias globais e a inserção dos metais nas bolsas e fundos de trocas. 

Seguindo uma visão do capitalismo monopolista, Baran e Sweezy (1974) apud 

Panigassi (1993) já observavam que: “a unidade econômica típica na sociedade 

capitalista não é a firma pequena, que fabrica uma fração desprezível de uma produção 

homogênea para um mercado anônimo. Mas sim, a empresa em grande escala, à qual 

cabe uma parcela significativa da produção de uma indústria, ou mesmo de várias 

indústrias capaz de controlar seus preços, o volume de sua produção e os tipos e 

volumes de seus investimentos”. 

A estrutura de propriedade das empresas transnacionais que extraem cobre para 

posterior exportação, e as relações com outras empresas do setor, segundo Gericke 

(2003), é uma das vertentes que permite explicar como estas empresas fundamentam 

seu crescimento e acumulação de capital. 
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A concentração neste mercado tendeu-se a aumentar na década de noventa, no 

entanto, o conceito de concentração é bastante convencional, e não considera as novas e 

mais exigentes dinâmicas de competitividade e diversificação que as empresas do setor 

enfrentam. 

As novas formas de competitividade, ainda segundo estudo de Gericke (2003), 

relacionam-se não só com a concentração e fusão de empresas, tendo como critério os 

níveis de produção, mas também se baseiam na expansão horizontal do negócio ou do 

conglomerado mineiro. Sendo assim, quando uma empresa ou grupo possuem recursos 

financeiros próprios, isto pode tornar-se uma forte vantagem competitiva, permitindo-

lhe acumular capital não apenas a partir da extração e venda de minerais, mas também 

na capitalização dos recursos financeiros destinados ao financiamento de projetos 

mineiros. Deste modo, os benefícios de tal operação ficarão nas mãos de um mesmo 

grupo em uma lógica de acumulação ampliada, não apenas limitada a uma determinada 

atividade. 

No entanto, as estruturas de propriedade e competitividade são algo mais 

complexo e é necessário analisá-la através de uma perspectiva global, pois apenas desta 

maneira é possível termos uma visão do poder de mercado que estas empresas detêm 

sobre o cenário mundial de cobre. 

Outro fator que induziu as mudanças na estrutura da indústria do Cobre foram as 

modificações nas leis e políticas regulatórias globais. A existência de certos entraves 

jurídicos
15

 que amparam o setor mineiro privado exerceu forte influência sobre esta 

tendência. O exemplo chileno retrata bem este fator, pois as leis e regulamentos daquele 

país deram a concessão de produção às empresas transnacionais por tempo indefinido e 

permitiram que estas não fossem obrigadas a pagar impostos. 

Dada a importância do Chile no mercado mundial de cobre, esta situação 

permitiu o desenvolvimento de uma competência oligopólica entre um grupo reduzido 

de empresas transacionais. Por volta dos anos 2000, existia no Chile uma estrutura que 

permitia o livre acesso aos recursos minerais, assegurava certa estabilidade às empresas 

e incentivava o ingresso de investimentos no setor. Desta forma, verificou-se então um 

aumento da oferta do metal no mercado mundial, em seguida desencadeando-se numa 

sobre oferta de cobre no mundo e uma baixa sistemática do preço internacional. 

                                            
15

 Conjunto de legislações de caráter público que regulam o setor mineiro, entre eles: Lei Orgânica 

Constitucional sobre Concessões Mineiras (LOCCM- 1982), Lei da Renda, Código da Mineração (1983). 
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Gericke (2003) explica que no contexto de livre comércio, a baixa de preços 

torna-se a melhor forma de distribuição da renda mineral, e obriga as empresas a 

produzir cada vez mais como única maneira de garantir a apropriação de maior parcela 

da renda do recurso. Segundo ele, tal racionalidade econômica indica que se uma 

empresa não produz, outra a fará, transformando-se assim numa racionalidade perversa 

que induz a sobre oferta de cobre no mercado mundial e pressiona a queda dos preços, 

afetando a todas as empresas que participam da indústria mundial de cobre. 

O movimento acontecido no Chile, após a promulgação das novas leis e 

regulamentos, afetou a oferta mundial de cobre e conseqüentemente o preço 

internacional, que atingiu em 2001 seu menor preço desde 1936. Tais ações geraram 

efeitos reversos a economia deste país que foi diretamente impactada pela redução de 

ingressos fiscais, afetando inclusive a sociedade como um todo. 

A inserção dos metais nas bolsas e fundos de trocas também exerceu um 

interessante impacto sobre esta tendência de concentração. A alta dos preços de metais, 

conseqüência da especulação de alguns fundos na bolsa de metais de Londres, e o 

surgimento abrupto da demanda de nações emergentes combinaram-se para prover 

excelente liquidez para os gigantes da mineração mundial. Ao mesmo tempo, a 

necessidade de exploração de novos depósitos e a entrada de novos players da Rússia e 

China impulsionaram tais empresas a lançar um processo de reestruturação 

historicamente sem precedentes, envolvendo fusões e aquisições, a fim de evitar perda 

de posições nos mercados onde o principal jogador do ranking pode mudar rapidamente. 

Nesta fase da revolução mineradora, lideraram o jogo metais como o ouro, 

níquel, cobre, zinco e alumínio. Em 2000, o volume de atividade em fusões de 

mineradoras correspondeu a 0,5% do total mundial. 

Segundo Williamson (1996) e Carlton (1999) apud O’Ryan (2002), as razões 

genéricas para que estas fusões ocorressem agruparam-se em três categorias, sendo elas: 

a) Busca pelo aumento de eficiência – incremento de escala de produção; 

b) Redução de eficiência – na busca de obtenção de benefícios à custa de outros que 

perdem, ou para exercício de poder de mercado; 

c) Fins estratégicos – globalização e busca de novos mercados. 

O’Ryan (2002), dividiu os principais fatores determinantes das fusões no setor 

mineiro de acordo com a temporalidade em que eles influenciam as decisões, sendo eles 

enumerados abaixo: 
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Curto Prazo: 

 Problemas econômicos da indústria mineradora exigem reestruturação e redução de 

custos para poder competir. O tamanho maior permite produzir de maneira flexível, 

respondendo com maior facilidade às variações de preços dos produtos. 

 Queda dos preços dos metais – Reação lenta das empresas por não existir nelas a 

cultura de reduzir capacidade para enfrentar preços baixos. Tais empresas tendem à 

produzir um pouco mais para cobrir seus custos fixos, e assim empurram ainda mais 

os preços para baixo. 

 Crescente exigência dos clientes em relação à qualidade, redução de custos, alcance 

global. 

 Retornos decepcionantes para acionistas, levando alguns investidores a desistir das 

ações de commodities e botá-las à venda a preços relativamente baixos, o que 

facilita a ação compradora dos grandes grupos tradicionais do setor. 

Longo prazo: 

 Forte tendência de globalização em todas as indústrias, e a conseqüente abertura dos 

países aos investimentos estrangeiros. 

 Novas tecnologias e processos exigem alto investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, o que normalmente só pode vir de grandes empresas. 

 Necessidade de níveis crescentes de capital para desenvolvimento de projetos 

mineiros. A capacidade para obter financiamentos a baixo custo é mais fácil para 

empresas de grande porte. 

 O tamanho das empresas influencia na independência de ação e defesa corporativa 

das mesmas. 

 Tendência de que as pequenas empresas façam exploração e definição do tamanho 

da jazida, e em seguida transfiram para as mãos de empresas maiores. As fusões 

evitam que estas empresas maiores percam tempo e dinheiro na custosa e arriscada 

fase de exploração. 

Em termos gerais, o mesmo que ocorre nos minérios, está ocorrendo também no 

mercado de cobre. Nos anos 70, as empresas iniciaram um processo de 

internacionalização deste mercado, obedecendo a uma tendência de longo prazo. As 
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empresas saíram de seus países e passaram a investir em depósitos mais atraentes em 

qualquer lugar do mundo, facilitados pela abundância de petrodólares
16

 do momento. 

Devido aos baixos preços do metal nos anos 70 e 80, as empresas foram 

obrigadas a aumentar sua produtividade e a introduzir tecnologias de produção cada vez 

mais eficientes. Por outro lado, após o esgotamento das jazidas mais ricas começaram as 

explorações de jazidas jovens “com baixa lei”
17

, e isto exigiu níveis crescentes de 

investimento, e prazos mais longos para as empresas começarem a gerar lucros. O 

resultado é que o setor tornou-se cada vez mais competitivo e a rentabilidade caiu. 

A consolidação, ainda segundo estudos de O’Ryan (2002), foi a resposta dos 

produtores de cobre nos anos noventa. Tal processo de consolidação se explicou por três 

motivos fundamentais: 1) Economias administrativas ou de especialização de recursos 

de engenharia e de produção; 2) Resposta flexível diante de modificações de demanda 

(queda de preços impactava no fácil encerramento de jazidas menos rentáveis); 3) 

Obtenção de recursos financeiros requeridos para a compra de novas reservas, mesmo 

quando os preços do metal estão em baixa. 

 Tais motivos implicam numa mudança de mentalidade destas empresas: de 

firmas dedicadas primariamente à exploração e aumento de capacidade, passam a firmas 

preocupadas em adquirir reservas interessantes. 

Em conclusão, os fatores que impulsionam as fusões se relacionam com a busca 

de maior eficiência no setor, e por enquanto não fica clara às intenções destas empresas 

em manipular preços de mercado. 

Os processos de fusão normalmente obedecem a uma tendência de longo prazo. 

Existem razões de eficiência e estratégicas por trás das fusões e as empresas que 

sobrevivem neste novo cenário tornam-se mais especializados e flexíveis diante das 

variações do mercado. As empresas de sucesso devem ter fortalecimento financeiro, 

gestão de múltiplas jazidas, e grande capacidade técnica. 

Dado o aumento da concentração da indústria e os vínculos entre os principais 

conglomerados minerais, fica difícil acreditar que os incrementos de produção, e da 

conseqüente queda nos preços, não foram internalizados por estes importantes atores do 

setor. Pelo contrário, esta foi uma conseqüência inevitável sobre a dinâmica de 

                                            
16 Petrodólares são as divisas, em geral em dólares, originárias da exportação de petróleo. Em 1973, com a crise do 

petróleo e a súbita elevação do seu valor, os países exportadores desse produto receberam um crescente fluxo de 

divisas. (Wikipédia) 
17 O conceito de “lei” neste caso se refere à quantidade de mineral fino possível de obter de uma determinada 

quantidade de material removido. É um conceito análogo ao de produtividade da terra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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apropriação dos rendimentos provenientes destas sociedades, dada a estrutura 

oligopolista de concorrência. 

 

3.1.2 Fusões no setor de mineração 

As atividades de Fusões e Aquisições que ocorreram neste mercado nos últimos 

anos trouxeram fortes implicações para as tendências futuras no setor de mineração. 

Em 2006, analistas financeiros analisavam que esta tendência traria efeitos 

significativos nas indústrias de mineração, pois os acionistas das grandes empresas 

mineradoras pressionariam as mesmas a dividir os lucros acumulados durante anos. 

Enquanto isso, por outro lado, o crescimento da demanda e oferta mundial através das 

regiões em desenvolvimento, como a China continuam a fazer efeito sobre desequilíbrio 

do mercado, aumento da competição, e oscilações nos preços, além de flutuações nos 

lucros e planejamento financeiro destas companhias. 

Quando se fala de geografia, os depósitos de minerais são muito concentrados. A 

África e América Latina têm os maiores e mais ricos depósitos de minérios do mundo, 

enquanto que países como Canadá detêm a maior produção de níquel, zinco e potássio. 

Tal fato associado à tendência ascendente dos preços dos metais na Bolsa de Metais 

acendeu o interesse das mineradoras multinacionais em adquirir outras companhias. 

Algumas fusões envolveram montantes significativos e destacaram-se neste cenário. 

Na Tabela 4 apresentam-se as principais fusões ocorridas desde o final da década de 90 

e que envolveram os principais atores deste mercado. 

Tabela 4 - Principais fusões na indústria de cobre 

EMPRESAS ANO 

Norddeuthsche affinerie – Huttenwerkw Kayser 1996 

RTZ – CRA 1997 

Phelps Dodge – Cyprus – Amax 1998 

BHP – Ma gma 1998 

Boliden – Westmin – Gilbraltar 1998 

Anglo American – Minorco 1998 

Grupo México – Asarco 1999 

BHP – Billiton – Rio Algom 2000 

Falconbridge-Xstrata 2006 

Vale – Inco 2006 

Phelps Dodge Corporation - Freeport-McMoRan 2007 

Rio Tinto - Alcan 2007 

Elaboração da autora com base em dados de CODELCO (1999) apud O’Ryan (2002) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Freeport-McMoRan
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Uma das maiores aquisições do setor aconteceu quando a Falconbridge, firma 

canadense, foi comprada pela Xstrata da Suíça. A suíça Xstrata, detentora da espanhola 

Asturiana de Zinc, desempenhava um papel preponderante nesta negociação da 

aquisição da canadense Falconbridge por 13,5 bilhões de euros. Xstrata aumentou seu 

preço ofertado duas vezes porque estava competindo com a americana Phelps Dodge (3ª 

maior produtora de cobre), que desejava fundir-se com a Falconbridge. Elas estavam 

também competindo com a canadense Inco. Uma fusão da Falconbridge com a Inco 

teria criado o maior produtor mundial de níquel e zinco. 

Outra aquisição que bateu recordes no setor aconteceu ao final de 2006, quando 

a Phelps Dodge Corporation foi comprada pela empresa Freeport-McMoRan, 

envolvendo cerca de 26 bilhões de dólares. Estas duas empresas juntas criaram a maior 

empresa pública aberta de produção de cobre do mundo, com 25 mil empregados na 

época da aquisição. 

Em novembro de 2007, a Rio Tinto concluiu a sua maior aquisição até a data, 

comprando a empresa canadense de alumínio Alcan por US $ 38,1 bilhões. Em sua 

estratégia para 2008 e 2009, as atividades de Fusão e Aquisições (M & A) estão 

centradas nas alienações de ativos para levantar dinheiro e re-centrar nas suas atividades 

de core business
18

. 

Por outro lado, as coisas tornaram-se mais e mais complicadas, desde que a 

Xstrata destruiu os planos da Phelps Dodge, terceiro maior produtor mundial de cobre, e 

a Teck Cominco do Canadá lançou uma oferta assumida pela Inco, segunda maior 

companhia de mineração do Canadá e segunda maior produtora mundial de níquel. E 

assim, para fazer o acordo funcionar, a Xstrata teria que acabar com todos os planos de 

se tornar o maior produtor de zinco. 

No entanto, a Companhia Brasileira Vale do Rio Doce (CVRD), maior produtora 

mundial de minério de ferro, também queria participar desta onda sem precedentes que 

estava influenciando os preços de alguns metais, mantendo-os em níveis historicamente 

bastante altos, incluindo os de níquel. Em outubro de 2006, a Vale adquiriu a Inco, por 

18,9 bilhões de dólares sendo considerada a maior compra feita por uma empresa 

brasileira. Para que o governo canadense aprovasse tal aquisição, a Vale se 

comprometeu a manter a Inco aberta, mantendo-a como escritório no Canadá 

                                            
18

 Core business é um termo que significa a parte central de um negócio ou de uma área de negócios, e 

que é geralmente definido em função da estratégia da empresa para o mercado 
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responsável por toda a operação de sua divisão de mineração do níquel no mundo 

(chamado Vale Inco). A aquisição da Inco foi o maior evento dentre a estratégia de 

diversificação da Vale, pois este transformou a companhia na segunda maior empresa 

de mineração e na produção do níquel perde apenas para a russa Norilsk Nickel. 

Uma das notícias mais recentes sobre fusões e aquisições, surgiu em junho de 

2009
19

 e diz respeito a uma possível oferta para aquisição da Anglo-American, a terceira 

maior empresa mineradora do Mundo medido pela capitalização no mercado. O acordo 

entre as duas empresas é avaliado em 41 bilhões de libras (US$ 67,07 bilhões), e a fusão 

criaria um grupo com vastas reservas em cobre, níquel, carvão, platina e outros metais e 

minerais. Existe relutância da Anglo em se engajar com a Xstrata devido a existência de 

muitos obstáculos ao acordo, incluindo possíveis preocupações políticas, estilos de 

administração muito diferentes, o papel dos principais acionistas em ambas as 

companhias. Segundo nota da empresa Xstrata, “a fusão criaria uma substancial sinergia 

operacional, aumentando os retornos dos acionistas”. 

Durante certo período, a Bolsa de Metais de Londres se viu forçada a impor 

restrições contratuais para interromper os aumentos ascendentes nos preços dos metais. 

Desde o segundo semestre de 2005 comparado com o mesmo período em 2006, os 

preços cresciam gradativamente atingindo recordes históricos. 

No Chile, uma greve movida pelos funcionários da Mina Escondida, maior 

depósito mundial de cobre, em agosto de 2006, contribuiu para os movimentos 

crescentes de preços. Devido a esta greve, a produção de tal mina, propriedade da 

companhia Australiana BHP-Billiton, foi cortada por quase um mês, pois a companhia 

não concordou em melhorar as condições de trabalho e os salários dos mineradores, 

apesar do fato da mesma ter anunciado lucros recordes no ano anterior. Durante a 

segunda metade do ano fiscal, a receita da BHP-Billiton aumentou em 77%, enquanto o 

seu lucro líquido praticamente duplicou, chegando a US $ 6,1 bilhões. 

Atualmente, a situação internacional é dominada por essa empresa australiana, 

que resultou de uma fusão espetacular da BHP e a Billiton, em 2001 em uma operação 

que alcançou US$ 34 mil milhões. A origem desta fusão teve inicio com a compra de 

Rio Algom, realizada pela Billiton, e que posteriormente se fundiu com a BHP, criando 

                                            
19

 Divulgada pela Agência do Estado, em 22 de junho de 2009. A Agência Estado é uma das mais 

reconhecidas empresas de informações em tempo real do Brasil, líder no fornecimento de informações 

para o mercado financeiro. 
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assim o segundo maior complexo mineiro a nível mundial, na época, perdendo apenas 

para a Codelco em termos de produção e faturamento. 

Quando se trata de capitalização, as dez maiores multinacionais da mineração 

em 2003, após a BHP-Billiton eram as inglesas Rio Tinto e Anglo American, a 

canadense Teck Cominco; a Suíça Xstrata; a Russa Norilsk Nickel; Canadense 

Falconbridge; a americana Phelps Dodge; a Inco do Canadá e Southern Copper, com 

base no Peru. 

Este ranking está sempre mudando, e em tempos recentes com os movimentos 

da crise mundial o quadro das maiores empresas de mineração do mundo está sendo 

bastante afetado. Conforme informações divulgadas no site geólogos.com.br, nomes 

famosos estão dando lugar a empresas quase desconhecidas. A presença marcante dos 

países emergentes como o China, Índia e Brasil se faz sentir entre as 20 maiores. Hoje, 

as mineradoras destes três países já correspondem a 35% do market value das 20 

maiores mineradoras do mundo. 

Na lista das mega-globais a BHP continua, sem competição, como a maior do 

mundo, seguida pela gigante Brasileira Vale. Em terceiro lugar, aparece uma 

anteriormente desconhecida, a Chinesa Shenhua (do segmento de carvão e energia) que 

rapidamente tomou o lugar da enfraquecida Rio Tinto, que atualmente depende da 

injeção de capital pela chinesa Chinalco. Nestes tempos, o Brasil tem também a CSN, 

entre as 20 maiores, aparecendo na frente da gigante Xstrata e de algumas outras 

famosas como a Anglo Platinum, Norilsk e Gold Fields (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Ranking das 100 maiores empresas mineradoras do mundo - 2009 

  EMPRESA Valor de Mercado     EMPRESA Valor de Mercado 

1 BHP Billiton 98.52   51 Norsk Hydro 3.99 

2 Vale 58.80   52 Fresnillo 3.91 

3 Shenhua 48.02   53 Evraz 3.78 

4 Rio Tinto 36.68   54 Randgold Resources 3.75 

5 Barrick 31.06   55 Eramet 3.72 

6 PotashCorp 22.53   56 Eldorado 3.44 

7 Goldcorp 22.46   57 Sterlite 3.37 

8 Newmont 20.28   58 Western Mining 3.24 

9 Anglo American 19.18   59 Shanxi Lu'an 3.11 

10 Mosaic 15.95   60 Zhongjin 3.05 

11 Zijin 14.70   61 Pingdingshan Tianan 2.77 

12 Chinalco 14.03   62 Hindustan Zinc 2.70 

13 Kinross 12.19   63 Usiminas 2.68 

14 NMDC 12.14   64 Iamgold 2.58 

15 Southern Copper 11.29   65 Uralkali 2.54 

16 AngloGold Ashanti 11.23   66 Hebei Jinniu 2.51 

17 Freeport-McMoRan 10.83   67 Neyveli Lignite 2.44 

18 China Coal 10.75   68 Exxaro 2.32 

19 Newcrest 10.26   69 ERA 2.32 

20 CSN 10.00   70 ARM 2.26 

21 Anglo Platinum 9.67   71 Lonmin 2.26 

22 ICL 9.49   72 Cliffs Natural 2.24 

23 Xstrata 8.75   73 Vedanta 2.19 

24 Agnico-Eagle 8.47   74 Silver Wheaton 2.10 

25 Norilsk 8.39   75 CAP 2.07 

26 Impala 7.58   76 Magnitogorsk 2.01 

27 K+S 7.33   77 Shanxi Guoyang 1.99 

28 Gold Fields 7.30   78 Silvinit 1.96 

29 Sociedad Química 7.29   79 Kazakhmys 1.91 

30 Yamana 6.61   80 JSC Polymetal 1.89 

31 Polyus 6.10   81 Pivdennyi HZK 1.86 

32 ENRC 5.94   82 KGHM Polska Miedź 1.78 

33 Peabody Energy 5.87   83 Yunnan Chihong 1.76 

34 Buenaventura 5.86   84 New Hope 1.71 

35 Agrium 5.76   85 Compass Minerals 1.70 

36 Antofagasta 5.70   86 First Quantum 1.67 

37 Shanxi Xishan 5.54   87 Yunnan Tin 1.66 

38 Harmony 5.42   88 Banpu 1.63 

39 Jinduicheng 5.34   89 Ivanhoe Mines 1.62 

40 Fortescue 5.15   90 Intrepid Potash 1.48 

41 Lihir 4.91   91 Red Back 1.47 

42 Kumba Iron Ore 4.87   92 Teck 1.47 

43 Yanzhou Coal 4.77   93 Tambang Batu Bara 1.45 

44 Cameco 4.74   94 Shanxi Lanhua 1.42 

45 Alcoa 4.66   95 Mechel 1.35 

46 Coal & Allied 4.48   96 Natural Resource 1.30 

47 Consol Energy 4.43   97 Sesa Goa 1.29 

48 Arab Potash 4.25   98 Pan American Silver 1.26 

49 Jiangxi Copper 4.23   99 Alpha Natural 1.19 

50 Shandong 4.04   100 Paladin 1.11 

Fonte: http://www.geologo.com.br/ 

http://www.bhpbilliton.com/bb/home.jsp
http://www.hydro.com/en/
http://www.vale.com/vale_us/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.penoles.com.mx/penoles/ingles/index.php
http://www.shenhuachina.com/
http://www.evraz.com/
http://www.riotinto.com/
http://www.randgoldresources.com/randgold/view/randgold/en/page10
http://www.barrick.com/
http://www.eramet.fr/fr/Site/Template/ACCUEIL.aspx?SELECTID=1&
http://www.potashcorp.com/
http://www.eldoradogold.com/s/Home.asp
http://www.goldcorp.com/
http://www.sterlite-industries.com/index1.asp
http://www.newmont.com/en/
http://www.westmining.com/
http://www.angloamerican.co.uk/
http://www.luanhn.com/
http://www.mosaicco.com/
http://www.zjgold.com/en/Profile0.asp
http://www.zjky.cn/tabid/138/Default.aspx
http://www.pmta.com.cn/
http://www.chalco.com.cn/
http://www.hzlindia.com/index1.asp
http://www.anglogold.com/default.htm
http://eng.usiminas.com.br/irj
http://www.nmdc.co.in/
http://www.iamgold.com/
http://www.southernperu.com/
http://www.uralkali.com/en/
http://www.anglogold.com/default.htm
http://www.jnny.com.cn/
http://www.fcx.com/
http://www.nlcindia.co.in/
http://www.chinacoalenergy.com/
http://www.exxaro.com/content/main/home.asp
http://www.newcrest.com.au/
http://www.energyres.com.au/
http://www.csn.com.br/portal/page?_pageid=456,170749&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.arm.co.za/
http://www.angloplatinum.com/
http://www.lonmin.com/
http://www.icl-group.com/Pages/default.aspx
http://www.cliffsnr.com/Pages/Home.aspx
http://www.xstrata.com/
http://www.vedantaresources.com/
http://www.agnico-eagle.com/
http://silverwheaton.com/main/
http://www.nornik.ru/en/
http://www.cap.cl/
http://www.implats.co.za/
http://www.mmk.ru/eng/index.wbp
http://www.k-plus-s.com/en/home/
http://www.gyne.com.cn/
http://www.goldfields.co.za/index.asp
http://www.acron.ru/holding_enterprise_silv_en.html
http://www.sqm.com/aspx/en/Default.aspx
http://www.kazakhmys.com/
http://www.yamana.com/
http://www.polymetal.ru/
http://www.polyusgold.com/eng/
http://finance.google.com/finance?q=KSE%3APGZK
http://www.enrc.com/output/Page54.asp
http://www.kghm.pl/
http://www.peabodyenergy.com/default-netscape.asp
http://www.chxz.com/
http://www.buenaventura.com/
http://www.newhopecoal.com.au/home.aspx
http://www.agrium.com/
http://www.compassminerals.com/
http://www.antofagasta.co.uk/
http://www.first-quantum.com/s/Home.asp
http://www.sxcc.com.cn/
http://www.ytl.com.cn/newytl/index.asp
http://www.harmony.co.za/
http://www.banpu.co.th/eng/Home/index.php
http://www.jdcmoly.com/English/Index.aspx
http://www.ivanhoe-mines.com/s/Home.asp
http://www.fmgl.com.au/IRM/content/Home.htm
http://www.intrepidpotash.com/
http://www.lglgold.com/asp/index.asp?
http://www.redbackmining.com/s/Home.asp
http://www.kumba.co.za/
http://www.teckcominco.com/
http://www.yanzhoucoal.com.cn/
http://www.ptba.co.id/
http://www.cameco.com/
http://www.chinalanhua.com/
http://www.alcoa.com/global/en/home.asp
http://www.mechel.com/
http://www.coalandallied.com.au/
http://www.nrplp.com/
http://www.consolenergy.com/
http://www.sesagoa.com/
http://www.arabpotash.com/
http://www.panamericansilver.com/index.php
http://www.jxcc.com/english/overview.html
http://www.alphanr.com/
http://www.sdhjgf.com/English/English.asp
http://www.paladinenergy.com.au/
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O setor mineiro, apesar dos processos de fusão acontecidos nos últimos cinco 

anos, ainda é relativamente atomizado e com baixo grau de concentração. A 

representatividade das fusões do setor tem diminuído bastante durante os últimos anos, 

caindo de quase 2% em 1995 para 0,5% em 2000 (Tabela 6). Vale ressaltar que tais 

índices não têm alta significância, pois são calculados considerando-se um rol de 

indústrias infinitamente maior. 

Tabela 6 - Fusões e compras no mundo 1995 – 2000 

 

Fonte: Ernest & Young, Estocolmo (2001) 

No Brasil, segundo dados da Pesquisa de Fusões e Aquisições da KPMG
20

 (1º 

trimestre, 2009), o volume total acumulado pelo setor de mineração durante o ano 2008 

atingiu seu valor máximo de 4% em relação ao volume total do país. Desde o inicio do 

plano real, em 1994 até 2007, o setor de mineração vinha apresentando uma 

participação mínima entre 0 e 2%, o que indica tendências de fortes mudanças neste 

setor para o país. 

Do ponto de vista empresarial, uma maior concentração neste setor, implica na 

redução dos custos de extração, aumento da capacidade de investimento e uma maior 

rentabilidade. Do ponto de vista do mercado, estas fusões e aquisições implicam uma 

maior concentração de poder, o que pode levar a um maior controle dos preços das 

matérias-primas no mercado. 

As grandes fusões são criadas, a fim de ajustar a oferta à procura e acredita-se 

que a chegada de novos concorrentes no cenário internacional, tais como Rússia e 

China, pode levar ao aumento da oferta. No entanto do lado da procura, não há razão 

para que aconteça a mesma coisa. Alguns países, como a China, têm a capacidade de 

gerar consumo interno suficiente para absorver maiores níveis de produção, porém isto 

não funciona em outras localidades. 

                                            
20

 A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de Auditoria, 

Tributação e aconselhamento, sendo reconhecida mundialmente por suas pesquisas e estatísticas em 

diversas áreas empresariais. 
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Quando o ciclo está em baixa, as empresas não têm qualquer razão para baixar 

os seus preços porque o consumo depende das necessidades de outros setores, tais como 

a construção civil e indústria automobilística, e não do custo das matérias-primas. 

Nestas alturas, por outro lado, acredita-se que as multinacionais produtoras não 

estão interessadas em iniciar uma guerra de preços que pode trazer ainda mais danos 

para a sua rentabilidade. Embora os custos subam, eles não podem parar a produção, e 

incorrerem em custos mais elevados de inventário. 

As mega-fusões permitem que as grandes empresas se tornem mais 

competitivas, e que haja redução do número de concorrentes. Entende-se que é muito 

mais fácil ter apenas um pequeno número de empresas que se dão bem uns com os 

outros. Quando as grandes empresas permitem que as médias empresas entrem no jogo, 

correm o risco de que as médias empresas tentem ganhar participação de mercado, 

através da diminuição de seus preços. 

 

3.1.3 Efeitos sobre o preço dos metais 

Os ininterruptos avanços que ocorreram na Índia e China levaram a um grande 

aumento no consumo de metais, tais como o aço, alumínio e cobre. Os estoques de tais 

minerais têm reduzido drasticamente nos últimos anos, ao ponto de que a capacidade de 

extrair algumas matérias-primas é menor do que a demanda por esses materiais. 

Estimuladas pela crescente demanda por níquel, cobre e outros metais da China 

e da Índia, a indústria de mineração vinha passando por uma rápida consolidação em 

meio à elevação dos preços até meados de 2008. 

O aumento do preço dos metais é um incentivo importante porque permite que 

as empresas atinjam maiores lucros, e é um bom momento para investir e comprar 

outras pequenas empresas e tornar-se maior. O ramo da mineração exige grandes 

investimentos e quanto maiores são as empresas, menores são os riscos quando se tem 

tempo para explorar novas jazidas. Estes novos desenvolvimentos exigem um 

investimento significativo, mas que não são garantidos a pagar. 

Até meados de 2008, a filosofia dos gigantes do setor foi crescer comprando 

empresas que estão em má condição financeira e reconstruí-las. No entanto, com os 

preços dos metais em alta, praticamente todas as empresas do setor se tornam rentáveis. 

Como resultado, as grandes multinacionais tiveram de mudar sua estratégia. Se não 

aumentassem suas escalas de operação, não poderiam competir neste mercado que exige 
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investimentos significativos. Sendo assim, elas precisavam desenvolver novos 

depósitos, e aguardar um certo tempo até que haja o devido retorno. Desde o momento 

em que decidem desenvolver um depósito até o momento em que este se torna 

produtivo, passam-se vários anos sendo necessário investir grandes somas de dinheiro, 

mas sem existir fluxo de retorno ou receitas. 

A indústria da mineração é semelhante à indústria do petróleo que exige sete 

anos entre o desenvolvimento de uma mina até o momento em que esta começa a trazer 

retorno financeiro ao seu proprietário. Quando uma empresa não tem disponibilidade 

para crescer e expandir seus negócios, permanece isolada dos mercados porque não tem 

recursos suficientes. Além disso, os depósitos que estão começando a ser desenvolvidos 

hoje - a fim de satisfazer os mais elevados níveis de procura - não terão qualquer fruto 

por vários anos. Durante todo este tempo, os preços dos metais continuarão a crescer, e 

as multinacionais têm visto as fusões e aquisições como uma oportunidade para manter 

forte o seu faturamento anual. 

Apesar dos depósitos de minerais serem muito concentrados geograficamente, 

percebe-se que os depósitos existentes não são suficientes para satisfazer a demanda 

atual. Tal fenômeno de escassez, fez com que os preços dos metais subissem nos 

últimos anos. 

Parte da demanda de cobre é afetada também pelos preços relativos de bens 

substitutos, como é o caso do alumínio. Quando o preço relativo (preço do cobre/ preço 

do alumínio) destes aumenta, a demanda por cobre tende a diminuir, traduzindo-se 

conseqüentemente numa futura baixa de preços e aumento nos estoques nas bolsas de 

metais. Quando acontece do preço do cobre subir, a demanda por alumínio tende a 

crescer em substituição ao cobre. Desde 1991, verifica-se uma significativa diminuição 

no preço do cobre em relação ao preço do alumínio, induzindo a um pico na demanda 

por cobre em todos os setores, e assim afetando a alta de seu preço. 

 

3.2 Concentração no mercado do cobre 

No cobre, até 40 anos atrás, a gestão monopólica por parte de grandes 

corporações transnacionais eram regra. Desde o fim da II Guerra Mundial, vários fatores 

levaram a desconcentração e a desintegração vertical do setor, o que gerou aumento da 

concorrência. Na década de oitenta, se consolidou um mercado competitivo e de 

mudanças estruturais do período permitindo antecipar que esta tendência se manteria. 
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3.2.1 Evolução Histórica 

A) Princípios da Manipulação de Preços
21

 

Desde o período babilônico (1600 a.C.) existe histórico de esforços no sentido 

de reduzir os níveis de concorrência no mercado de metais e manipulação de preços. 

Na Era dos Hititas
22

, foi registrada a mais antiga tentativa registrada no caso do 

cobre, em que o valor de uma “mina” de cobre (300g) era fixado pela legislação 

vigente, em um quarto de moeda de prata. Já na Era de Ptolomeus, 323 até 30 a.C., as 

ricas minas de cobre de Chipre eram dominadas pelos egípcios que estabeleciam os 

preços para o cobre. 

Durante o período de 1840 a 1860, a Inglaterra e suas colônias eram os maiores 

produtores de cobre do mundo e aproveitando-se desta posição, os produtores se 

reuniam e compravam todo o minério de cobre a preços muito baixos e os vendiam a 

preços altos. Tal atitude levou a instalação de refinarias de cobre no continente europeu, 

que passaram a concorrer com as refinarias inglesas. 

Em 1887, o controle das operações de cobre na Europa estava concentrado em 

sua maior parte nas mãos da Société Industrielle e Commerciale dês Metaux e 

financiada pelos bancos franceses, chegando a ter um volume de contratos que 

somavam 75% da produção mundial. Com este controle, o preço do cobre subiu 

violentamente, batendo o recorde de preços e estimulando a produção. Devido a forte 

alta de preços, houve na época uma retração da demanda, o que desencadeou numa 

elevação dos estoque nas mãos dos produtores. Tal situação levou a uma queda dos 

preços de 105 libras para 35 libras, levando à falência do controle. 

No final de 1899, um grupo de produtores dos Estados Unidos tentou uma nova 

estratégia de controle de preços fundando a Amalgamated Copper Company. Esta 

companhia tinha como objetivo exercer o controle sobre o mercado americano de cobre, 

e assim aumentar o preço do cobre. Porém, para conseguir elevar os preços a 

Amalgamated fez um altíssimo estoque de cobre e manteve os preços na faixa das 70 

libras. Em 1901, o nível de estoque atingia 200 toneladas e para liquidar esta posição 

fez-se necessário baixar os preços, levando o sistema à bancarrota. 

                                            
21

 Parte desta seção está baseada em ARSKY apud PANIGASSI (1993) 
22

 Povo indo-europeu que, no II milênio a.C., fundou um poderoso império na Anatólia central (atual 

Turquia) e parte da Mesopotâmia. 
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Varias outras tentativas foram feitas após a Primeira Guerra. Associações como 

a Copper Export Association e a Copper Exporters Incorporated foram criadas por 

produtores americanos, chilenos, ingleses e até belgas, mas não obtiveram sucesso e 

terminaram por dissociar-se impulsionadas pela baixa dos preços no período da Grande 

Depressão. 

B) Mercado de Cobre entre 1900-1945 

No período da Primeira Guerra Mundial, o preço do cobre apresentava-se em 

alta devido à forte demanda pelo metal para usos e fins militares. Após este período, 

houve uma queda nos preços, movida pelas dificuldades existentes nas relações 

internacionais e à escassez financeira em que os principais países consumidores se 

encontravam. Ao final da Guerra, a fase de reconstrução dos países aqueceu a demanda 

dos metais, e por conseguinte, os preços dos mesmos. 

Neste período até a deflagração da Segunda Guerra Mundial, o mercado de 

cobre era controlado por um pequeno grupo de empresas transnacionais, fortemente 

integradas desde as etapas de extração até os níveis de manufatura. Entre as principais 

companhias estavam Kennecott, Anaconda, Phelps Dodge, Anglo American, Union 

Minière e Amax. 

Essa posição dominante foi baseada, em grande parte, ao acesso que as empresas 

tiveram há um significativo volume de excedentes de capital, e pela posição dominante 

e monopólio exercido sobre a tecnologia para exploração em grande escala das jazidas. 

Isto permitiu um aumento progressivo de sua participação no mercado, até meados da 

década de quarenta. 

A Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos fez com que o preço do cobre 

atingisse níveis mínimos recordes, voltando a se recuperar apenas por volta de 1935, 

quando o International Copper Cartel foi fundado pelos principais produtores mundiais. 

Tal cartel representava 70% da produção total, exceto EUA e Canadá devido à lei 

antitruste. O acordo estabelecia um sistema de cotas que regulava a produção em 75% 

da capacidade, e limitava as importações americanas. Desta forma, a demanda 

estabilizou rapidamente, provocando aumento nos preços. 

À medida que a quota de mercado aumentava, tornou-se possível aplicar um 

preço para os produtores, com base no poder oligopólico que as empresas transnacionais 

detinham. 
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Em 1937, o pior da crise americana tinha passado e a demanda dos EUA por 

matéria-prima voltou a crescer. Tal fato fez com que a atuação do Cartel passasse a ser 

menos intensiva resultando numa deterioração de preços. 

Com o início da Segunda Guerra (1939), os preços passaram a ser regidos pelos 

interesses de cada país. Um forte sinal da capacidade de movimentação monopólica 

nesta época era que, até meados da década de quarenta, o preço dos produtores 

americanos foi sistematicamente superior ao então mercado aberto, medido pela London 

Metal Exchange (LME). Durante o período da 2ª Guerra, a Bolsa de Metais suspendeu 

suas atividades e só voltou às suas atividades quando o preço do cobre voltou a crescer. 

C) De 1945 a 1980: Desconcentração e Desintegração 

 A partir de 1945 novos produtores começaram a entrar na indústria de cobre, 

iniciando a fase de desconcentração. A idéia da nacionalização tomou força à medida 

que as sociedades iam tomando consciência da importância da gestão dos recursos 

naturais e da necessidade de se aplicar o excedente econômico gerado por estes à 

serviço do desenvolvimento de seus próprios países. A nacionalização expropriava as 

minas das transnacionais, através de medidas políticas do Estado, e posteriormente as 

transformava em empresas estatais que produziriam em benefício da sociedade. 

Diversos outros fatores explicaram esta tendência, dentre eles a difusão dos 

avanços tecnológicos e a padronização dos processos de semi-elaboração e fabricação 

que surgiram nas primeiras décadas do século, e por sua vez deu continuidade num 

processo de constante inovação no processo de exploração de minerais. Estes fatores 

contribuíram para a redução de custos de produção, e conseqüentemente aumentou a 

rentabilidade dos produtores e o atrativo para a entrada de novos produtores nesta 

indústria. 

Outro fator importante nesta etapa foi o rápido crescimento econômico do 

período pós-guerra, que levou à diversificação e aquecimento da demanda. Grandes 

nações como Alemanha e Japão que não consumiam o cobre, buscaram fontes de 

abastecimento diferentes das principais companhias existentes. 

Em 1956, o preço do cobre volta a cair em função da crise econômica dos EUA 

e da elevação dos estoques mundiais, atingindo seu ponto mais baixo em 1958. Além 

destes fatores, o governo americano tomou medidas anti-monopólicas que impediram 

que as companhias tradicionais aplicassem preços preferenciais para alguns clientes 

habituais, mantendo os preços em níveis estáveis. A diminuição das barreiras para 
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entrada no setor e aumento do numero de semi-fabricantes independente aceleraram 

também a desconcentração da indústria do cobre. 

As nacionalizações surgidas na década de 60, segundo Silva e Marshall (1982), 

também exerceram papel fundamental na desintegração vertical das empresas do setor. 

O processo acelerado de verticalização entre as distintas etapas de produção e 

elaboração do cobre ocorreu direcionando para as mãos dos governos de países 

subdesenvolvidos as etapas de concentração, fundição e refinação, enquanto que etapas 

de maior elaboração ficavam centralizadas nas mãos das maiores companhias situadas 

em países desenvolvidos. 

As nacionalizações provocaram uma perda gradual do poder oligopólico por 

parte das indústrias cupríferas tradicionais, obrigando-as a adotar uma estratégia de 

preços mais conservadores. O oligopólio existente se dissolveu, a sustentação de preços 

superior aos do livre comercio passou a ameaçar um maior deslocamento dentro da 

indústria e observou-se uma forte rigidez da oferta se adaptar as mudanças da demanda. 

As empresas nacionalizadas não chegaram a formar um cartel naquela época, pois suas 

estratégias deixaram de concentrar-se no controle de preços para basear-se na redução 

de custos através de inovações tecnológicas e modernização da gestão. 

Nos anos 60, greves nas refinarias e usinas americanas, associadas ao aumento 

da demanda mundial elevaram novamente o preço do cobre. As altas do preço também 

foram influenciadas pelo “preço do produtor”. Os produtores tendiam a preferir o tipo 

de sistema de preços estabelecido por eles mesmos, pois desta forma conseguiam ser 

mais previsíveis. 

Uma vez que a previsibilidade não é, necessariamente, sinônimo de eficácia, os 

economistas tendiam a preferir os preços sob um sistema de intercâmbio já que impede 

a discriminação e, em geral, a utilização de monopólio. 

Desta forma, em 1966, o Chile e outros produtores fora dos Estados Unidos 

abandonaram o esquema de preço dos produtores americanos, enquanto que os governos 

desejavam aproveitar-se das altas cotações que eram registradas na Bolsa de Metais de 

Londres. Os EUA venderam parte de seus estoques, a fim de reduzir os aumentos 

excessivos de preços. 

Em 1967, países como o Chile, Peru, Zâmbia e Congo se agruparam através do 

Conselho Intergovernamental de Países Exportadores de Cobre (CIPEC). Este conselho 

buscava dar assistência técnica-administrativa aos países integrantes e agia 

preventivamente contra flutuações acentuadas do preço do cobre. 
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A partir de 1972, o preço do cobre entrou numa trajetória descendente, chegando 

ao seu ponto mínimo ao fim de 1974. Em 1973, a economia ultrapassava uma forte fase 

de desaceleração, onde o petróleo encontrava-se em uma crise provocada pela OPEP, e 

assim o consumo do cobre por parte dos países ocidentais foi reduzida. A combinação 

desta contração da demanda e a rigidez da oferta levaram a uma brusca queda dos níveis 

de preço do cobre e a um nível de sobre-oferta jamais visto. 

Em 1975, outros países integraram o CIPEC que passou a representar 51% da 

produção global de minério de cobre. Durante a recessão do período, o conselho foi 

levado a tomar medidas para recuperar os preços, através de cortes da produção. Porém 

a tentativa fracassou, pois alguns países não cumpriram com as reduções acordadas e as 

ações tomadas não surtiram efeito. 

As principais razões da impotência das ações do CIPEC em manipular preços e 

quantidades deveram-se à dispersão geográfica das minas de cobre, à vasta 

possibilidade de substituição do cobre por outros materiais, à grande quantidade de 

sucata de cobre estocada nos países industrializados e à não-participação dos EUA e 

Canadá como membros do Conselho. 

Em 1978, os produtores haviam perdido a capacidade de estabilizar o mercado, 

os americanos se viram obrigados a abandonar o sistema tradicional de preço e apenas 

seguiam as cotações determinadas pela bolsa. Algumas empresas começaram a 

diversificar seus investimentos sobre a indústria de alumínio, entre outras. Diante disso, 

os produtores tradicionais buscaram manter a estabilidade do mercado e manter sua 

posição através de relações informais com seus clientes. 

Já as empresas estatais de países em desenvolvimento como Chile, Zâmbia, 

Zaire e Peru não tiveram a mesma política. Aproveitaram-se do período de auge do 

mercado e tentaram exercer poder monopólico durante a fase recessiva, porém não 

tinham o poder necessário para tal. 

D) Anos 80 - Crises e Reestruturação 

A década de 70 foi marcada por um período de redução do nível de concentração 

de mercado dentro da indústria de cobre, chegando em 1980 a atingir a participação de 

38%, sendo a mais baixa alcançada em 40 anos. 

A queda de preços do cobre entre 1975 e 1978 levou à quebra de um grande 

número de minas nos Estados Unidos e Canadá. E assim, reduziu a produção destes 

países e incentivou um aumento significativo das importações dos demais países 
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produtores. A resposta inicial destes produtores foi exercer pressão política para obter 

proteção de organismos internacionais. 

Ao não receber apoio governamental, as empresas se reestruturaram para reduzir 

custos e aumentar a competitividade. Isto implicou na introdução de melhoras 

tecnológicas, redução do custo do trabalho e outros custos importantes do setor. Estas 

medidas foram exitosas, reduzindo os custos de produção em quase 25% entre 1981 e 

1986. 

Nos anos 80, os países em desenvolvimentos estavam envolvidos na crise da 

dívida e as empresas estatais haviam padecido por falta de investimento e perda de 

competitividade. A integração vertical das firmas reduziu ao venderem suas plantas de 

produção de cobre, a empresas independentes, para financiar seus investimentos em 

operações mineradoras. Nesta época, o preço do cobre se manteve em declínio, em 

função da redução da procura mundial pelo metal, dadas as reduções nas economias 

européia e norte-americana. 

As décadas de 80 e 90 foram anos de profunda transformação para as economias 

em desenvolvimento. Os governos foram adotando as orientações liberais propiciadas 

pelos organismos financeiros multilaterais e iniciou-se uma fase de abertura aos 

investimentos estrangeiros, a fim de melhorar a eficiência econômica e promoção do 

crescimento. 

Nesta fase enfatizava-se a importância do setor privado na produção de bens e 

serviços, e apontava-se para o predomínio dos mercados e redução do papel do Estado 

na atividade econômica. Conseqüentemente, produziu-se uma onda de privatizações das 

empresas estatais que envolveram o setor da mineração, entre outros. 

Desde o final dos anos 80, observou-se uma reconcentração da produção por 

parte das grandes empresas minerais privadas, que aumentaram a sua participação e 

passaram a controlar uma parcela cada vez maior das mineradoras dos países em 

desenvolvimento. A formação de alianças estratégicas entre estas permitiu um maior 

controle e desenvolvimento de tecnologias avançadas, redução de custos e aumento da 

exploração de reservas mais rentáveis. 

E) Tempos Recentes - Século XX 

Durante o século XX, com a entrada em funcionamento de vários mega-projetos 

na indústria de cobre houve um incremento significativo na oferta, porém a demanda 

manteve-se reduzida devido à crise financeira de 1977. A situação dos inventários no 
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período caracterizava-se por uma elevação do nível de estoque, e conseqüentemente os 

preços mantiveram-se deprimidos. 

 Até meados de 2003, os preços se mantiveram em baixa, devido ao excesso de 

inventários e da desaceleração da economia mundial que afetou os principais 

consumidores de cobre em 2001. Tal cenário obrigou a indústria de cobre a tomar 

algumas iniciativas a fim de ajustar os níveis de produção, e evitar o volume excedente 

de estoque. Estas medidas envolveram condutas como postergação de projetos de 

ampliação e fechamento parcial de algumas minas, a fim de reverter a cotação do cobre. 

 A retomada econômica dos principais países demandantes do cobre e a redução 

voluntária do inventário, impactaram positivamente na recuperação dos preços e 

levaram ao início de uma trajetória ascendente durante o segundo semestre de 2003. 

 Durante o ano de 2004, a evolução do mercado levou a uma alta nos preços de 

diversos metais, incluindo o cobre. A situação de otimismo fez com que tanto os metais 

não ferrosos como os metais preciosos (ouro, prata, etc.) atingissem preços recordes. Os 

preços do cobre, molibdênio, estanho, níquel e chumbo ficaram entre os de maior 

intensidade. 

 Tais altas na cotação dos metais ocorreram devido a diversos fatores, dentre os 

quais podemos citar ainda a diminuição da produção mundial de metais dos últimos 

anos, a recuperação dos Estados Unidos e Japão, e a redução das barreiras comerciais e, 

conseqüente aumento de demanda da China e Índia. Além destes, a depreciação da 

cotação do dólar nos mercados internacionais, e o aumento da demanda dos metais 

como reserva de valor por parte dos investidores foram também fatores que 

influenciaram na recuperação e alta dos preços do cobre no período. 

 

3.2.2 Concentrações no mercado Brasileiro 

Na década de 90, o crescimento e diversificação da economia brasileira 

propiciavam atraentes oportunidades para o setor, levando à instalação de uma série de 

indústrias no ramo. Dada a estrutura das indústrias modernas, boa parte destas se 

transformava em grandes empresas com alto poder de acumulação de capital, controle 

de preços e de volumes produtivos, inovação tecnológica e atuação em vários mercados. 

Desde 2006, uma onda de fusões e aquisições também vem varrendo o mercado 

brasileiro de mineração. Segundo dados da KPMG (2009), foram 22 operações 

envolvendo companhias brasileiras entre 2006 e 2007, volume superior ao registrado 
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nos seis anos anteriores. O movimento, provocado pela disparada nos preços das 

commodities minerais, deve render ao País investimentos de pelo menos US$ 32 bilhões 

em ampliação da capacidade de produção até 2011. 

O setor vem passando por um processo de transformação, e assim aumentando o 

grau de concentração das empresas. No Brasil, a maior parte das negociações vem 

ocorrendo no segmento do minério de ferro, porém não deixaram de ocorrer também 

nas empresas do setor de cobre. As empresas do cobre normalmente se dividem em três 

grupos, conforme atuem na fase de mineração de cobre, na metalurgia/refino do produto 

e na produção de transformados de cobre, e as atividades de concentração em cada um 

dos grupos aconteceram em diferentes momentos e estágios. 

Na mineração de cobre Brasileira alguns poucos grupos produziam o cobre 

concentrado. Em 1996, ressaltavam-se apenas a produção das empresas Mineração 

Caraíba, na Bahia, e a Companhia Brasileira de Cobre (CBC), no Rio Grande do Sul e 

que encerrou suas atividades logo em seguida devido à exaustão de sua reserva. A 

produção de cobre concentrado nesta época atingia apenas 46 mil toneladas, tendo uma 

participação muito reduzida, representando menos de 0,5% da produção mundial. Esta 

produção era insuficiente para atender a Caraíba Metais, empresa do ramo metalúrgico e 

maior consumidora do país, que demandava cerca de 180 mil toneladas de cobre contido 

ao ano. 

Em 2007, a produção brasileira de concentrado de cobre, em metal contido, 

alcançou um total de 206 mil toneladas, representando um aumento de 39,2% frente à 

de 2006. Participaram desta produção as seguintes empresas: Vale (57,5%), Serabi 

(0,3%), Mineração Caraíba (11,7%), Mineração Maracá (27,2%), Votorantim Metais 

Níquel (2,4%) e Prometálica Mineração (0,9%). 

Na metalurgia, a única empresa produtora de cobre metálico é a Caraíba Metais, 

que faz parte do Grupo Paranapanema, em Dias D’Ávila, na Bahia com capacidade de 

produção de 220 mil toneladas/ano. Em relação ao cobre primário, pode-se afirmar que 

a Caraíba Metais é uma empresa competitiva, atendendo a maior parcela do mercado 

interno, atingindo cerca de 60%. A empresa também possui plano de expansão para 

produção de 380 mil t/ano partir de 2010, o que deverá aumentar o volume das 

importações brasileiras de concentrado. 

Para a produção de cobre refinado, a Caraíba Metais utiliza concentrado de 

cobre produzido no país pela Mineração Caraíba, além de produto importado 
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principalmente do Chile e de Portugal, de forma a ter um blending adequado de 

concentrado para otimizar a produção de cobre. 

A Caraíba Metais tem sua história ligada à descoberta de jazidas de cobre no 

país. No início da década de 80, a Caraíba iniciou a produção de catodo e, em 1988, 

ocorreu o desmembramento entre a mina e a planta de metalurgia, com a privatização 

desta última, que adotou o nome de Caraíba Metais S.A. A empresa foi comprada por 

um consórcio de empresas, dentre as quais se destacavam a Companhia Paraibuna de 

Metais, o Grupo Arbi e o Banco da Bahia. 

Em meados de 1989, o BNDES decidiu privatizar a Mineração Caraíba. O 

processo de privatização, entretanto, prolongou-se até julho de 1994 e a companhia foi a 

leilão, tendo sido adquirida pela Caraíba Metais. No final de 1995, um pool de fundos 

de pensão, a CSN e outros acionistas minoritários compraram a Caraíba Metais, que 

passou a pertencer a holding Paranapanema, controladora também da Companhia 

Paraibuna de Metais e da Eluma. A fusão dessas quatro empresas transformou a 

Paranapanema na segunda maior empresa de mineração e metais brasileira, depois da 

Vale do Rio Doce. 

No segmento de transformados de cobre estima-se (Anuário Sindicel, 2009) que 

atuam cerca de 180 empresas, a grande maioria de pequeno porte. Nesta relação 

incluem-se também empresas que manufaturam cobre para uso em seus produtos como 

é o caso, por exemplo, de Siemens S.A., Trafo Eq. Elétricos S.A., WEG Motores S.A. 

entre outros, e que na realidade são consumidoras do produto. 

Das empresas transformadoras destacam-se as produtoras de fios e cabos 

responsáveis por mais de 55% da produção de transformados e as laminadoras 

responsáveis por cerca de 44%. Os principais produtores no setor de fios e cabos são a 

FICAP, Furukawa Industrial SA, Induscabos Cond. Elétricos Ltda. e Pirelli Cabos S.A. 

Em 1993, embora o setor de condutores elétricos contasse com mais de 80 

empresas, observava-se que apenas nove delas representavam 80% do mercado de cabos 

e fios. O ingresso de empresas com capital predominante estrangeiro e a incorporação 

de algumas unidades produtivas por grandes grupos, fizeram com que ingressassem no 

país empresas com uma eficiência técnica própria, padrões de qualidade internacional e 

com estruturas de custo que tendem a minimizar seus preços, determinando um 

posicionamento de liderança no mercado. 

No setor de laminação as principais empresas são a Marvin S.A., que pertencia à 

FICAP e foi vendida para o grupo Paranapanema, a LNM - Laminação Nacional de 
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Metais, também adquirida junto com a Eluma pelo grupo Paranapanema e a 

Termomecânica SA. 

A produção doméstica de semimanufaturados (laminados e extrudados/ 

trefilados) atingiu em 2007 uma quantidade de 148,3 mil toneladas de cobre contido em 

produtos, sendo 35,3% do total de barras, 26,6% de laminados, 26,4% de tubos e 

conexões, e 11,7% de arames, enquanto que a de condutores elétricos de cobre 

apresentou em 2007 um total de 227,2 mil toneladas, distribuídos 41,9% do total dos 

padronizados, 32,2% de fios esmaltados, 8,8% de energia, 8,7% de especiais/outros, e 

8,4% de telecomunicações. Entre os produtores de outros tipos de transformados 

destacam-se ainda a Eluma, a Termomecânica e a Rio Termo, com a produção de 

barras, lingotes, chapas, entre outros. 

Cabe aqui destacar o papel da empresa Termomecânica, fundada em 1942, e 

atualmente classificada entre as maiores indústrias privadas brasileiras. Esta empresa 

representa papel fundamental na definição dos preços no mercado de cobre brasileiro, 

devido a sua atuação como líder no setor de transformação de metais não-ferrosos - 

cobre e suas ligas - em produtos semi-elaborados e produtos acabados, tais como: tubos, 

chapas, fitas, barras, perfis, arames, fios, buchas e casquilhos. Esta empresa altamente 

capitalizada tem registrado forte crescimento na última década, apresentando atualmente 

patrimônio líquido avaliado em mais de 400 milhões de dólares. 

 

3.2.3 Tendências de longo prazo na Mineração 

Níquel, zinco, cobre, alumínio e ouro, entre outros minerais, se tornaram os 

principais intervenientes no movimento de concentração sem precedentes na história da 

mineração. Embora o resultado de curto prazo seja preços mais elevados, os 

especialistas tendem a acreditar que este processo de reestruturação se encerrará 

estabilizando os preços a médio e longo prazo. 

 No setor da mineração, as fusões das empresas têm mudado de perfil no que diz 

respeito aos grupos que fazem as aquisições ou fusões. As fusões de empresas de 

mesmo tamanho são relativamente recentes. 

O ouro passou ao segundo lugar nas aquisições, perdendo para as empresas 

diversificadas que fazem investimentos em mais de um produto mineiro e correspondem 

a 30% das fusões do setor entre 1995 e 2000. 
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Observa-se na Tabela 7 que o volume total de transações relacionado com o 

número de transações vem crescendo.  

Tabela 7 - Fusões e aquisições no setor da mineração 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 

Volume total 
(US$ mil milhões) 

16,5 12,5 18,5 25,7 19,1 18,7 52,8 

Nº de transações (10MUSD) 47 82 91 88 100 80 38 

*Em 2001, apenas foram incluídos apenas os cinco primeiros meses  

Fonte: Ericsson, 2001 

Analisando a relação entre os anos 1998 a 2000, percebe-se que em 1999 o 

número de transações atingiu seu máximo, porem ainda com valores não tão 

significantes. Já em 2001, percebe-se a tendência altista destes volumes envolvidos nas 

transações, quando nos cinco primeiros meses do ano havia um acúmulo de quase 53 

milhões. 

 

3.2.4 Análise Evolutiva da Concentração no Setor 

O resultado final do processo descrito no histórico da concentração será uma 

transformação na organização industrial do setor da mineração. Até o presente este setor 

se caracterizou pela existência de muitas empresas fragmentadas coexistindo com 

poucos gigantes-conglomerados com uma ampla gama de negócios mineiros e não-

mineiros em diversos países. Como resultado das fusões, serão criados novos gigantes 

especializados em um único produto e dominantes em suas commodities específicas. Os 

ganhadores deste processo de transformação serão, sem dúvida, mais fortes que as 

empresas atuais e se espera que as que sobreviverem aumentarão suas utilidades. 

Durante os últimos anos da década de 90, aconteceram também importantes 

fusões na indústria de cobre, entre os quais estiveram envolvidos os atores mais 

importantes desta indústria. As principais fusões ocorreram entre os anos 1997 e 2000, e 

por este motivo se constitui um tão alto nível de concentração deste mercado em 2001, 

comparado a 1990. No período, o cobre correspondia a 8% do total de fusões do setor. 

Ao final do século XX, observou-se uma crescente concentração nesta indústria. 

Ao comparar a participação das cinco maiores empresas e os países da indústria do 

cobre com a produção total de cobre no mundo, é observado que está se chegando aos 

níveis prevalecentes na década de quarenta e substancialmente mais elevados do que a 

dos anos oitenta (Figura 8).  

Figura 8 - Evolução da Concentração no Mercado de Cobre 
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Fonte: Codelco (1999) 

As condições de mercado mudaram drasticamente entre 1945 e 1990, gerando 

um mercado atomizado e desintegrado. Em 1990, dez empresas controlavam apenas 

56% da produção mundial, ou seja, menos que a participação que tinham as cinco 

empresas mais importantes, trinta e cinco anos antes.  

Em 2002, a tendência de concentração voltou a reduzir-se, e assim, apenas cinco 

grupos dominavam cerca de 49% da produção de cobre de mina no mundo. A Figura 9 

mostra que o controle deste mercado está concentrado em poucos conglomerados 

mineiros. 

Figura 9 – Participação das Principais Mineradoras na Produção Mundial - 2002 
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           Fonte: Marshall, I. y Silva, E. (2002) 

Nos últimos anos, nesta indústria, tem-se percebido uma tendência à 

concentração. Observa-se um aumento no tamanho das empresas, porém isto não tem 

gerado uma tendência de manuseio nos preços deste metal. Desde a tentativa do CIPEC 

em manipular os preços do cobre, este mercado se manteve livre de tentativas colusivas 

de manuseio de preços. 
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Estima-se que nos próximos anos a tendência de concentração desta indústria 

continue crescente, havendo ainda algumas fusões adicionais, fenômeno que pode ser 

explicado pelas condições em que se desenvolve a indústria a nível mundial. Os 

próprios produtores de cobre estão defendendo a idéia de mais fusões a fim de trazer 

mais rentabilidade para o setor e desta forma aumentar seus níveis de produção. 

Percebe-se a presença crescente das empresas transnacionais em projetos em 

desenvolvimento, bem como as exigentes condições de competitividade impostas pelo 

mercado da mineração. Tal movimento tende a induzir fortemente as fusões neste 

mercado, aumentando assim o índice de concentração industrial do mesmo. 

 

3.3 Implicações do Poder de Mercado sobre o preço
23

 

As modificações recentes no mercado evidenciam que a busca por influenciar o 

preço de cobre, se dá diferente das tentativas oligopólicas de manuseio dos preços das 

décadas de 40 e 50 por parte das empresas produtoras, bem como diferentemente da 

forma proposta pelo CIPEC de coordenar a produção de cada país. 

As evidências dos últimos 40 anos mostram que o mercado pode influir pouco 

sobre o preço do cobre no médio e longo prazo. Os autores que analisaram o poder de 

mercado do cobre utilizaram o CIPEC como agente catalisador deste esforço, 

geralmente utilizando um marco estático. Eles usaram o modelo de um cartel tradicional 

que reduz a oferta de cobre para aumentar o preço. 

Segundo O’Ryan (2002), todos os autores usam o mesmo enfoque de estimação 

da elasticidade da demanda que enfrenta o CIPEC, ou seja, a função que relaciona o 

preço de venda de cobre pelo cartel com a quantidade de produto que se vende. Segundo 

as estimativas, esta elasticidade é maior que um para quase qualquer valor possível para 

as variáveis consideradas. Como conseqüência o CIPEC não teria o poder de aumentar 

os lucros de seus membros, já que um aumento porcentual de preço levaria a uma queda 

porcentual mais que proporcional da quantidade do bem vendido pelo cartel. 

O CIPEC não se fortaleceu e assim não chegou a se configurar como cartel
24

. As 

tentativas de coordenação de preços viram-se enfraquecidas pela não participação de 

                                            
23

 Esta seção baseia-se nas propostas de O’Ryan (2002) 
24

 Cartel é um acordo explícito ou implícito entre concorrentes que atuam principalmente na fixação de 

preços ou cotas de produção, divisão de clientes e de mercados de atuação. Podem também agir por meio 

de ação coordenada entre os participantes a fim de eliminar a concorrência e aumentar os preços dos 

produtos, obtendo maiores lucros, em prejuízo do bem-estar do consumidor. (Wikipedia) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_(acordo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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países como Estados Unidos e Canadá, pela distância geográfica entre as minas de cobre 

e pela vasta possibilidade de substituição do cobre por outros materiais.  

Para examinar o melhor modelo que cada país ou empresa deve aplicar para 

tentar influenciar os preços, deve-se conhecer bem como funciona o mercado, como se 

formam os preços e quais os impactos de uma tentativa de se exercer poder de mercado. 

Propõe-se o estudo deste mercado através de alguns modelos, que vão além das 

intuições. Segundo o mesmo, existem alguns modelos propostos que tem mais de 15 

anos, sendo muito antigos, e desde então não foram desenvolvidos estudos mais 

aprofundados sobre o tema, faltando assim mais amadurecimento na formação de 

políticas publicas no setor. A estratégia dominante, na opinião do autor, é de que o 

objetivo de expandir a produção dominou qualquer outra consideração. 

Del Sol (1987) apud O’Ryan (2002) questiona este enfoque. Para ele, é 

necessário focar na utilidade dos produtores (não nos lucros) e um enfoque mais 

dinâmico para entender os cartéis. Seus resultados mostram que as utilidades do cartel 

respeitam um mercado competitivo, enquanto os lucros diminuem. 

Sugere-se que para exercer um potencial poder de mercado um país ou 

conglomerado (líder) teria que enfrentar a reação dos demais produtores. Com a criação 

de um cartel, surgem vários desafios: 

a) Alinhar os interesses das diferentes empresas, enfrentar as leis anti-monopólicas 

crescentemente restritivas (altas multas), e definir quem distribui a carga (quem reduz 

quanto e por quanto tempo). 

b) Eleger com cuidado os sócios - pode acontecer que alguns produtores aumentam seus 

lucros/ utilidades ao contrair a oferta, dependendo dos contratos/ estrutura que tenham, e 

outros diminuam. 

c) Empresas têm objetivos de mais curto prazo que um país – se o preço do cobre de 

longo prazo é afetado negativamente devido a manipulações do mercado, o país perde o 

recurso para sempre, e com ele a possibilidade de gerar lucros e divisas futuras. (risco 

no curto prazo) 

Cabe também avaliar se os benefícios são maiores que custos. As empresas 

participantes podem sofrer altas multas, que podem ser compensadas pelo efeito da 

oferta do resto da indústria, como esforço de reduzir também o lucro líquido e utilidade 

do país. Pode afetar a imagem do país, piorar o risco-país e reduzir fluxos financeiros. 

Desta forma, percebe-se que existem muitas incertezas quanto aos benefícios. 
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3.4 Análise de dados do mercado 

Nas economias modernas, a concentração industrial tem sido um tema bastante 

discutido, pois se têm observado muitas mudanças na estruturação de importantes 

mercados. A estrutura de mercado caracteriza-se por ser o ambiente onde se 

desenvolvem as atividades comerciais de um segmento. 

 

3.4.1 Modelos para examinar o poder de mercado 

As medidas de concentração tornam-se um indicador utilizado para captar a 

forma de competição de um mercado, permitindo examinar a dinâmica das empresas 

envolvidas, a classificação dos mercados, e fornecendo elementos empíricos para sua 

análise. 

Segundo Resende e Boff (2002), o poder de mercado refere-se à habilidade que 

uma empresa tem em influenciar, fixar e sustentar o preço de venda mais alto dos 

produtos que vendem mantendo a mesma parcela de mercado. 

Alvarado (1998) refere-se a poder de mercado como a concentração de recursos 

nas mãos de um único produtor ou de um número insuficiente de produtores. Ou ainda, 

a condição onde os fornecedores de um serviço ou produto podem consistentemente 

cobrar preços acima daqueles que seriam estabelecidos em um mercado competitivo. 

Para ele, as medidas de concentração são índices que tentaram quantificar o nível de 

concentração do mercado. 

De acordo com Martin (1993), os efeitos econômicos do poder de mercado estão 

relacionados à realocação de recursos, transferindo renda dos consumidores para 

produtores (empresas), reduzindo o bem estar econômico agregado. 

Segundo Resende (1994), o estudo da estrutura de mercado é algo 

multidimensional, o que torna sua mensuração difícil. Para que se possa aplicar o 

método mais adequado ao estudo, faz-se necessário entender as diferentes teorias que 

definem a formação de índices ou razões de concentração de mercado, e normalmente 

não se indica a retirada de conclusões diante de um único índice. Sugere-se a 

necessidade de análises complementares de diversos índices entre si para se buscar 

conclusões mais firmes. 

Bain (1959) apud Leite (1998) conceitua concentração como “propriedade ou 

controle de uma grande proporção de agregados de recursos econômicos ou de 
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atividades, tanto por uma pequena proporção das unidades que possuem ou controlam 

os agregados, quanto por um pequeno número destas unidades”. 

Para a análise de mercado, uma das mais importantes medidas é o índice de 

concentração, sendo que este pode variar de acordo com o nível de concorrência 

existente em determinado mercado. Desta forma, quanto maior o valor do índice de 

concentração, menor será o grau de concorrência entre as empresas, e mais concentrado 

(monopólio ou oligopólio) estará o poder de mercado da indústria. Da mesma forma, 

um baixo indicador de concentração implica em um maior grau de concorrência entre as 

firmas.  

Segundo Scherer e Ross (1990), quando as quatro maiores firmas de uma 

determinada indústria controlam mais de 40% da produção de uma indústria, aumenta a 

probabilidade de existirem comportamentos oligopolísticos nesta indústria. 

Segundo Kon (1994), a teoria neoclássica, que estabelece um conjunto de 

suposições restritivas, sugere que uma indústria com elevado índice de concentração 

prejudica a competição tendo em vista que estas empresas são encorajadas a agir de 

forma interdependente no que se refere às decisões sobre preços, produção, e assuntos 

correlatos. Com a falta de competição tende-se a garantir a obtenção de lucros, porém 

por outro lado a eficiência interna das firmas pode ser afetada, tendo em vista que pode 

ocorrer um desestímulo à inovação e às melhorias nos processos de produção e 

organizacionais. 

 

3.4.2 Medidas de Concentração de Mercado
25

  

A mensuração da concentração fornece os elementos empíricos necessários para 

a análise do nível de competição em uma indústria e para as comparações que venham a 

permitir a análise da dinâmica do processo de concentração sob a ótica dos ofertantes. 

Os vários métodos conhecidos para se avaliar o grau de concentração em uma 

indústria tendem a valorizar um determinado aspecto particular. As medidas de 

concentração podem ser divididas em parciais ou sumárias. Sendo assim, os índices 

parciais fornecem a informação de parte do mercado, enquanto que as medidas sumárias 

utilizam dados de todas as empresas. 

O caráter eminentemente estático dos índices também levanta críticas freqüentes 

quanto ao funcionamento de tais índices de concentração, devido à falha em captar 

                                            
25

 Os índices apresentados nesta seção estão baseados em SCHMIDT (2002) e ROCHA (2007) 
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adequadamente a habilidade das firmas líderes de deter a entrada ou impedirem a 

deterioração de suas fatias de mercado. 

A estrutura de um mercado possui múltiplas dimensões, o que a torna de difícil 

de medir. As dificuldades de captação dos dados induzem ao cálculo de medidas 

sintéticas e que momentaneamente podem levar a uma visão simplificada do mercado. 

Obviamente indicadores diferentes quando comparados entre si tendem a gerar 

algum tipo de conflito, no entanto quando observados isoladamente revelam aspectos 

específicos da conjuntura estudada. Dificilmente uma única medida reflete todos os 

aspectos relacionados à concentração, logo uma análise mais detalhada apresenta 

complementarmente diversas medidas de concentração. 

Nesta etapa do trabalho buscar-se-á quantificar a concentração das indústrias 

produtoras de cobre utilizando algumas das principais medidas de concentração 

industrial comentadas a seguir. 

 

3.4.2.1 Razões de Concentração (CR) 

Também chamado de Taxa de Concentração de Mercado (TCM), esta foi uma 

das primeiras proposições de construção de um índice de mensuração de concentração 

industrial. 

Este índice é também conhecido como índice das quatro-firmas. Considerado um 

índice de concentração parcial, caracteriza-se por relacionar apenas as parcelas de 

mercados das empresas líderes, torna-o assim um tanto arbitrário e incompleto. 

Normalmente, esta é uma das medidas mais fáceis de ser calculada, tendo em 

vista que as informações sobre faturamento e capacidade produtiva das maiores 

empresas são sempre divulgadas. 

A razão de concentração representa o market share das maiores empresas e pode 

ser obtida através da seguinte expressão: 

  

onde:  

     Si =  

 

“k” é igual ao número de maiores empresas em determinada indústria. 

Se k = 4, temos o CR4 

“Si” corresponde ao valor da participação da i-ésima empresa no total da indústria 
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“Qi” corresponde ao valor da variável da i-ésima empresa/indústria 

é igual ao número total de empresas/indústria multiplicado pelo valor médio da 

variável 

Na análise dos resultados obtidos deste índice, pode-se considerar que quanto 

mais o mesmo se aproxime de “1”, maior o grau de concentração industrial, e assim, o 

mercado pode estar próximo das práticas oligopolísticas. Enquanto que o resultado 

próximo do valor “0”, significa que o mercado está mais próximo da concorrência 

perfeita. 

Este índice foi utilizado por muito tempo pela Divisão Anti-truste do 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e é considerado um índice notável de 

concentração. Porém foi substituído, por não atribuir pesos diferentes a diferentes 

quotas de mercado das empresas, e assim tornava a análise vaga. 

 

3.4.2.2 Índice de Herfindahl-Hirshman (HHI) 

É um dos mais comum e importante índice de concentração mencionado na 

literatura sobre organização industrial. É também conhecido como índice Herfindahl, e 

é uma medida da dimensão das empresas em relação à indústria e um indicador da 

quantidade de concorrência entre as empresas do setor. Este índice é classificado como 

um índice sumário, pois inclui todas as empresas no cálculo independente de tamanho. 

O Índice de Herfindahl-Hirschman é definido como a soma dos quadrados das 

quotas de mercado de cada empresa individualmente, em relação ao total da indústria. 

A fórmula para o cálculo deste índice pode ser expressa conforme segue: 

 

onde: 

“n” é igual ao número total de empresas/indústrias 

“Si” é igual ao valor da participação da i-ésima empresa no total da indústria 

O resultado deste índice HHI pode ser expresso por unidades (valor máximo 1) 

ou em percentuais (valor máximo 1.000), sendo o último mais utilizado. Como tal, pode 

variar de 1 / N para um, em que N é o número de empresas, ou seja pode variar de 0 a 1 

deslocando-se de uma grande quantidade de pequenas empresas a um único produtor 

monopolista. Quanto maior o poder de mercado de uma empresa, maior será o HHI. 
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Enquanto que decréscimos no índice Herfindahl geralmente indicam uma perda de 

poder sobre os preços e um aumento na concorrência. 

Um índice baixo indica uma indústria competitiva sem dominantes. Se todas as 

empresas têm uma quota igual, a recíproca do índice mostra o número de empresas do 

setor. Quando as empresas têm partes desiguais, o recíproco do índice indica o número 

equivalente de empresas na indústria. 

Segundo este índice, o mercado não será concentrado quando o valor do HHI 

estiver abaixo de 1.000 (ou 0,1), porém resultados acima de 1.800 (ou 1,8) indicam alta 

concentração. Caso o índice se situe no intervalo entre 1.000 e 1.800 (ou 0,1 a 0,18), a 

concentração é considerada de baixa a moderada. 

Ao elevar-se o “Si” ou market share ao quadrado, o HHI visa atribuir maior peso 

às empresas maiores. O resultado do HHI depende tanto do número de empresas quanto 

da distribuição relativa da divisão do mercado entre elas, ou seja, ele diminui quando o 

número de indústrias aumenta ou quando o tamanho de empresas torna-se mais 

uniforme. Sendo assim, o índice HHI capta as diferenças escondidas pela TCM, quando 

as empresas são analisadas individualmente. 

Segundo Schmidt (2002), este índice se torna mais complicado de ser calculado 

devido ao grau de dificuldade em levantar dados sobre faturamento e produção de todas 

as empresas. Outro fator dificultador é que todo mercado contém uma margem de 

tolerância significativa entre as informações, e estima-se que quanto maior esta 

margem, maior será o erro de estimação do HHI. 

Hall e Tideman (1967) afirmam que com HH, "a dimensão relativa das empresas 

são mais importantes do que o número absoluto de empresas na determinação 

concentração em uma indústria". O índice pesa cada empresa pela sua participação 

relativa. 

Em 1982, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos substituiu o padrão 

quatro-firmas de índice de concentração (C4), pelo índice Herfindahl-Hirschman (IHH), 

como sua principal ferramenta de análise para potenciais fusões. Considerando que o 

índice C4 considera apenas as quotas de mercado das quatro principais empresas para 

calcular a concentração da indústria, o HHI é mais completo e mais elaborado, na 

medida em que usa uma média ponderada das quotas de mercado de todas as empresas. 

Segundo Anbarci (2005), embora a Divisão Anti-truste do Departamento de 

Justiça, utilize-se do HHI para avaliar fusões, as suas implicações não são totalmente 

aceitas pelas autoridades anti-truste. Na prática, a Divisão permite muitas fusões – 
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especialmente das empresas pequenas – que claramente não podem ser justificadas 

pelos fundamentos do HHI. 

O HHI é utilizado da seguinte forma: Se HHI aumenta em menos de 0,01 como 

resultado de uma concentração horizontal e se a indústria da HHI medida não exceda 

0,18 após a fusão, uma concentração horizontal é permitida. Caso contrário, a fusão é 

suscetível de ser contestada. 

No entanto, uma maior concentração do HHI rende um mais alto nível de 

concentração em resposta a qualquer fusão entre as empresas, implicando que qualquer 

concentração irá diminuir o bem-estar social. Percebendo essa lacuna do HHI, o 

Departamento de Justiça (DJ) tem continuamente ajustado seus critérios de fusão para 

que possa permitir fusões que são consideradas em função do aumento de eficiência, 

sem causar redução significativa na competição. 

Segundo Resende (1994), o índice HHI é o mais completo, sendo o único que 

obedece à todas as propriedades desejadas em um índice de concentração, porém este 

apresenta algumas limitações. Uma limitação deste índice é que, à medida que n muda, 

o limite inferior (1/n) também se modifica, desta forma as comparações intertemporais 

ficam prejudicadas. Assim fazem-se necessários ajustes nos índices, quando o número 

de firmas ao longo do período estudado estiver variando. 

Assim, sabe-se também que não existe uma proporcionalidade entre CR4 e HHI, 

e conseqüentemente não se pode afirmar de forma simplista que essas medidas são 

substitutas entre si. A questão da escolha entre índices alternativos se coloca como 

fundamental, fazendo-se necessário o estabelecimento de propriedades desejáveis para 

tal índice. 

 

3.4.2.3 Aplicação prática dos índices 

Para cálculo dos indicadores escolhidos levar-se-á em consideração a capacidade 

produtiva, sendo assim neste trabalho serão utilizados dados sobre a quantidade física 

produzida pela indústria do cobre durante os anos de 2006 e 2007. 

Para fins de análise de dados totais do mercado utilizamo-nos de dados do 

Departamento de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS), relacionados aos 

volumes produzidos pelos principais produtores mundiais de cobre no período. 
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Tabela 8 - Líderes da Produção Mundial de Cobre - 2006 e 2007

Empresas – 2006 

Produção de 

cobre 

 Codelco 1.820 

BHP Billiton 1.197 

Phelps Dodge 906 

Rio Tinto 786 

Anglo American 664 

Freeport McMoran 508 

KGHM 497 

Falconbridge 482 

Xstrata  481 

Grupo México 459 

Outras 7.189 

Total (mil ton métricas) 14.989 

Fonte: U.S. Geological Survey, April 2008 

Empresas - 2007 

Produção de 

cobre 

Codelco 1.665 

BHP Billiton 1.391 

Rio Tinto 738 

Freeport McMoran 1.583 

Xstrata 931 

Anglo American 666 

Grupo México 592 

KGHM 441 

Norilk Nickel 423 

Kazakhmys 348 

Outras 6.686 

Total (mil ton métricas) 15.464 

Comparando o volume total da produção mundial, ao volume de produção das 

10 empresas líderes deste mercado (tabela 8), percebeu-se que existe uma grande 

parcela do mercado que se encontra proliferada em poder de várias outras empresas 

menores. Estima-se que esta franja do mercado distribuída nas mãos de indústrias de 

menor porte, apresenta uma participação em torno de 45% da produção total mundial. 

Dadas as premissas acima, buscou-se fazer a análise relativa ao grau de 

concentração da indústria de cobre com base em três diferentes índices de concentração: 

CR4, CR8 e Herfindahl. Vale ainda lembrar que todos os índices foram calculados com 

base na produção de cobre, medida em toneladas, para os anos de 2006 e 2007. 

É importante ainda notar que os cálculos de tais índices foram feitos levando-se 

em consideração que a amostragem corresponde ao volume produzido pelas dez 

maiores indústrias produtoras de cobre no mundo. 

No período em análise verificou-se um aumento do grau de concentração desta 

indústria. Em 2006, o índice CR4 indicava 0,31, implicando que as quatro maiores 

empresas controlavam 31% do total produzido, registrando níveis recordes mínimos se 

comparado aos resultados obtidos entre os anos de 1925 a 2000. Já em 2007, o CR4 

calculava um índice de 0,35, implicando que as quatro maiores empresas detinham 35% 

da produção da indústria. Observa-se então um crescimento na concentração industrial 

do setor da ordem de 11% em relação a 2006, indicando uma retomada da tendência de 

concentração. 

Dada a proposição de Scherer (1990), de que quando as quatro maiores firmas 

de uma determinada indústria controlam mais de 40% da produção de uma indústria, 

esta fica mais suscetível à presença de comportamentos oligopolísticos, não se pode 
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afirmar com precisão se nestes anos houve comportamento oligopolístico nessa 

indústria. No entanto, o índice CR4 situa-se abaixo de 40%, podendo-se afirmar que 

essa indústria apresenta tendência moderada à uma estrutura de mercado oligopolística.  

 No que diz respeito às oito maiores empresas, observou-se que ao dobrar o 

numero de empresas em relação ao CR4, há um incremento em torno de 50% do grau de 

concentração da amostragem, verificando-se um alto poder de mercado por parte destas 

oito empresas. Em 2006, identificou-se que 46% do total da indústria concentravam-se 

nas mãos de apenas 8 empresas, enquanto que em 2007, elas detinham 52% do poder 

deste mercado. Desta forma, na análise do CR8, conforme a linha de pensamento de 

Bain (1959) pode-se classificar esta indústria como tendo uma concentração 

moderadamente baixa. 

Como objetivo deste trabalho, buscou-se também calcular o índice de Herfindahl-

Hirschman que possibilita a avaliação da influência do efeito associado à entrada de 

novas empresas e do efeito relacionado com a distribuição do tamanho das empresas. 

Porém, infelizmente, devido à insuficiência de dados sobre 100% das indústrias deste 

mercado, não foi possível estimá-lo. A falta de uma organização que disponibilize estes 

dados para estudos, sem que houvesse custo financeiro ao pesquisador, limitou os 

resultados desta pesquisa no momento. 

 

3.5 Conclusões do Capítulo 

Durante o século XIX a estrutura da indústria mundial da mineração e do cobre 

passou por períodos de alternância na tendência dos índices de concentração do 

mercado. O entendimento dos processos de concentração e desconcentração industrial 

foi fundamental para construção de modelos estruturais do mercado. 

Atualmente vislumbra-se que há uma tendência para processos de fusão e 

aquisição de empresas neste setor, criando um cenário de poucas grandes empresas 

especializadas em seus segmentos. As oscilações de poder de mercado das empresas do 

setor estão intimamente ligadas ao processo de integração vertical e horizontal por que 

esta indústria passou, gerando vantagens competitivas e incrementos de produtividade. 

Através da análise evolutiva dos dados, apesar de verificar-se que existiram altos 

e baixos no setor, concluí-se que o mercado de cobre mostrou-se com forte tendência a 

concentração no período entre 1925 a 1960, passando em seguida por uma fase de 
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desconcentração entre 1969 e 1990 que surgiu a partir da onda de nacionalizações que 

envolvia o cenário global e pela queda dos preços. 

Até a década dos 90, os movimentos de desconcentração e diversificação da 

indústria de cobre geraram uma situação de atomização dos principais atores. As 

discrepâncias entre os objetivos dos diferentes participantes do mercado dificultaram a 

criação de acordos colusivos, que impediam que estas se organizassem a fim de intervir 

na formação de preços e na distribuição da capacidade produtiva. 

Após os anos 90, este mercado tendeu a concentrar-se, havendo um forte 

movimento de fusões e aquisições no setor. Fatores como a queda no preço do cobre no 

mercado internacional, a crescente exigência dos clientes em relação à qualidade, novas 

tecnologias e baixos custos, a abertura dos mercados e a ampla necessidade de novos 

investimentos, foram os principais motivos da mudança na indústria do cobre. 

A partir deste período, percebeu-se neste mercado uma tendência pelo domínio 

da produção por parte das grandes empresas, capazes de controlar seus preços, volume 

de produção e volumes de seus investimentos. O cenário de desaceleração que a 

economia mundial passava até meados de 2003 obrigou a indústria do cobre a tomar 

algumas medidas a fim de reduzir o nível de inventário e regular os preços. Ao subir o 

preço do cobre, as empresas consolidadas aproveitam a sobre-capacidade existente para 

aumentar sua produção. Se a demanda aumenta de forma sustentada e os preços 

alcançam níveis suficientemente altos, estas empresas investiriam em minas novas, 

aumentando a oferta do mercado e facilitando a retração dos preços. 

No que diz respeito ao Brasil, apesar do país não se destacar no setor do cobre, 

percebe-se uma forte concentração deste mercado. O poder sobre a definição de preços 

e capacidade de produção fica nas mãos de poucas grandes empresas, onde se destaca a 

Vale detentora de 60% da produção nacional de cobre concentrado. 

Quando existem muitos pequenos produtores, a situação é muito diferente, pois 

estes expandem suas produções a fim de cobrir seus custos fixos. Para eles, o aumento 

da concentração reduz a pressão pela baixa de preços, pois quando eles competem num 

mercado menos concentrado (ou seja, mais competitivo) passa a existir uma maior briga 

por redução de custos e aumento da competitividade. 

Em relação à possibilidade de influência intencional no preço do cobre, mesmo 

podendo existir algum poder de mercado no curto prazo, não identificou-se a 

viabilidade da formação de um cartel para o cobre. Uma maior concentração desta 

indústria permitirá que aqueles conglomerados que sobrevivem, obtenham maiores 
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utilidades que um mercado mais atomizado, podendo afetar positivamente os preços, 

ainda sem colusão. 

É importante ainda destacar que ao concentrar-se o mercado, o efeito sobre os 

preços não requer colusão explícita. Quando os preços caem devido às condições do 

mercado, algumas medidas podem ser tomadas a fim de diminuir ou afetar a produção. 

Existem formas discretas de se pressionar alta de preços, podendo ser elas: postergação 

de entrada de novos projetos, paralisação de minas de alto custo, anúncio por parte de 

um grande produtor sobre o início de um novo projeto de exploração e conseqüente 

redução de sua produção. 

De uma forma geral, avaliamos que este mercado se caracteriza como um 

oligopólio com traços de concorrência perfeita. A alternância de tendências à 

concentração em alguns períodos aproximou o mercado de um modelo oligopolista 

enquanto que em outros momentos caminhou para um modelo mais competitivo.  
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4 ESTUDO DOS FATORES DETERMINANTES DO 

PREÇO DO COBRE 
 

Antes de estudar a estrutura da formação de preços no mercado de cobre, alguns 

economistas preferem investigar os fundamentos das teorias econômicas que estudam a 

exploração de recursos naturais esgotáveis e a relação entre disponibilidade, formação e 

variabilidade de preços. 

 

4.1 Valorização de recursos esgotáveis e o negócio mineral 

Quando se trata de valorizar monetariamente os recursos naturais, muitas vezes 

se encontra dificuldade em levantar a informação que permita atingir tal objetivo. Isso 

normalmente ocorre porque o recurso não era comercializado em mercados e, por isso, 

não tinha valor social, ou seja, não existia um preço para o recurso. 

No caso do setor da mineração, a valorização do recurso não é fornecida pelo 

mercado, já que não existem transações de estoques, porque nesta indústria há a 

integração vertical das atividades extrativas, de fundição e refinação. Além disso, não 

existem direitos de propriedade sobre os recursos in site, ou seja, aqueles que se 

encontram abaixo da terra. 

O direito de propriedade sobre os minerais pode ser definido como: privado, 

quando empresários donos dos fatores produtivos recebem a renda pelos mesmos, ou 

público, quando a propriedade onde se encontra o depósito do mineral é pública e o 

Estado é o responsável pela apropriação da renda. O fato de a propriedade ser pública 

não implica que a exploração do mineral também tenha que ser. 

Em alguns casos, empresas privadas são as responsáveis por explorar uma mina 

pública, porém a apropriação da renda depende do acordo social que administra o 

acesso aos recursos e define as características de propriedade sobre estes. Desta forma, 

os tributos arrecadados sobre a exploração de recursos são recolhidos para o Estado. 

Segundo Gerike (2003), a valorização dos recursos naturais in site são 

produzidas de acordo com o conceito de renda. Renda é um conceito econômico, que 

corresponde ao valor do recurso e é medido pela diferença entre o preço médio do 

produto composto por um recurso natural  e o seu custo médio. O custo médio inclui os 

valores pagos pelos fatores produtivos, sendo eles: mão de obra, materiais, energia e 

capital. 
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Cada fator produtivo tem necessariamente um dono, sendo este quem se apropria 

da remuneração de cada fator. Os fatores matéria-prima e salários são pagos pelo preço 

do mercado. Já o capital (externo e próprio) e o mineral requerem atenção especial, pois 

são remunerados pelo valor estipulado pela empresa de mineração. 

Para compreender melhor o negócio de exploração mineral, observa-se a Figura 

10, a qual simplifica os fluxos de receitas e sua correspondente distribuição aos donos 

dos fatores produtivos. O objetivo destas empresas é maximizar o benefício econômico 

dos donos dos fatores. 

Figura 10 – Fluxo de Receitas dos fatores produtivos 

 

   Fonte: Gerike (2003) 

Resumindo, os excedentes econômicos provenientes da extração e posterior 

venda de cobre se compõem de pagamentos ao capital (utilidades/ lucro bruto), 

pagamento aos credores (serviços financeiros) e do valor do recurso cobre (renda). 

Outros modelos econômicos, como o estudo de Hotelling (1931), incorporaram 

diversas linhas de investigação, estendendo reflexões sobre problemas de exploração, 

qualidade das reservas, investimento de capital e as imperfeições do mercado. Dentre as 

extensões em torno da teoria da renda, vale destacar também o trabalho de Caputo 

(1996), que trata especialmente o caso do cobre, analisando o impacto da produção das 

empresas transnacionais
26

 sobre o preço do cobre e seus efeitos na arrecadação fiscal de 

uma nação. 

A teoria de Hotelling (1931) foi percussora dentre os estudos econômicos sobre 

os recursos não renováveis, e abordou a exploração ótima de uma reserva mineral – 

                                            
26

 Empresas subsidiárias de grandes companhias tradicionais 
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através do ponto de vista da maximização dos benefícios em um determinado período 

de tempo – e a estimativa do valor de uma mina. A premissa desta teoria dizia que a 

renda, ou valor pago pelo recurso mineral, deve aumentar no decorrer do tempo a uma 

taxa igual à taxa do desconto ou depreciação do recurso natural esgotável. 

No entanto, o modelo de Hotelling recebeu pouco suporte empírico e outros 

trabalhos, como o de Gericke (2003), ressaltaram a necessidade de desenvolverem-se 

ferramentas conceituais que permitissem compreender as indústrias de recursos naturais, 

como o cobre. 

 

4.2 Volatilidade de Preços 

Sabe-se que a volatilidade do preço dos recursos naturais constitui uma fonte de 

alta instabilidade na economia de países em desenvolvimento. O desempenho de tais 

países depende fortemente de exportações intensivas destes recursos, e dos ingressos 

fiscais gerados pela comercialização dos mesmos. Por conseguinte, a variação dos 

preços pode interferir no cenário econômico destas nações. 

A variabilidade no preço das commodities no curto prazo é definida pela baixa 

elasticidade das curvas de oferta e demanda. No caso dos metais como o cobre, a 

capacidade de armazenamento pode ajudar na estabilização dos preços, e evitar as fortes 

variações de oferta e demanda já que tal processo se dá por ajustes entre quantidade e 

preços. As variações não previstas ou não antecipadas na oferta ou demanda podem vir 

a ser proveniente de variações na taxa de juros, na taxa de câmbio, ou simplesmente na 

disponibilidade do produto ou mudanças tecnológicas. 

A volatilidade histórica é a mais utilizada para se prever preços, pois é calculada 

usando séries históricas de preços de determinado ativo, e definida como o desvio 

padrão de uma série de preços medidos em intervalos regulares. O estudo da 

volatilidade é uma ferramenta essencial para quem busca analisar a variabilidade de 

preços de um determinado ativo, sendo muito utilizada por quem atua no mercado de 

commodities devido ao relevante interesse na direção dos preços e na velocidade de 

seus movimentos. 

 

4.3 Evolução histórica e mudanças estruturais 

 As análises históricas mostram que o preço do cobre tem um comportamento 

cíclico, por isto pode ser classificado na economia como uma variável “pró-cíclica” 
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porque tende a subir com as expansões econômicas e a cair durante as contrações. No 

entanto, se considera que este movimento é de baixa concordância com o ciclo já que o 

preço de cobre também pode ser afetado pelo nível de inventário e por diversos fatores 

próprios dos mercados financeiros, variáveis que não necessariamente estão 

relacionadas ao ciclo para se moverem. 

 A freqüência e amplitude das flutuações do preço do cobre dependem das 

interações entre oferta e demanda. A demanda de cobre dos países depende do fluxo de 

sua atividade industrial e do desenvolvimento tecnológico que determina a intensidade 

do uso. No curto prazo, a oferta apresenta certa rigidez para se adaptar às necessidades 

da demanda, e os ajustes entre ambas irão determinar o nível de preços e inventário do 

cobre. Além disso, por ser um insumo produtivo, o cobre também é transacionado nas 

principais bolsas de metais do mundo, com fins especulativos, e pode ser considerado 

um refúgio financeiro nas épocas de crise. 

 Até antes da segunda metade dos anos sessenta, as grandes empresas 

multinacionais privadas tinham um alto grau de controle sobre os inventários de cobre, 

o que servia para exercer um controle oligopólico sobre os preços. Nesta época, as 

grandes multinacionais americanas acordavam um preço entre eles, fazendo com que 

este se mantivesse em uma relativa estabilidade. Paralelamente, existia o mercado da 

Bolsa de Metais de Londres, onde o preço flutuava diariamente de acordo com as 

interações entre oferta e demanda. Ambos os mercados influenciavam um no outro e o 

preço dos produtores atuava como um estabilizador das oscilações da bolsa, atenuando 

as flutuações. 

 Nos anos sessenta, o contexto internacional estava marcado pela vontade dos 

governos dos países em desenvolvimento de controlar suas economias. À medida que as 

sociedades iam tomando consciência da importância da gestão de seus recursos naturais 

e do poder de uso dos excedentes que estas geravam ao serviço do desenvolvimento de 

seus respectivos países, tomou força a idéia da nacionalização
27

. Esta onda de 

nacionalizações fez com que grandes empresas privadas mineradoras de cobre a nível 

mundial entrassem em crise, pois perderam parte da sua soberania, fundindo-se, 

desaparecendo ou até sendo absorvidas. 

Por outro lado, o consumo mundial continuou num forte ritmo crescente e 

sustentado desde a segunda guerra mundial. Este período coincidiu também com 

                                            
27

 Medida política que expropriava as minas das transnacionais em beneficio da sociedade, através do 

Estado 
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importantes greves dos principais produtores e com a disparada da demanda dos 

Estados Unidos devido à guerra do Vietnã, contribuindo para a redução do nível de 

inventários a partir de 1963. Sendo assim, a existência de fatores distintos na economia 

mundial marcou uma tendência altista no comportamento dos preços. 

A onda de nacionalizações surgiu no princípio dos anos setenta no Chile, quando 

a concentração começou a diminuir, alcançando 38% em 1980, atingindo a participação 

mais baixa em 40 anos. Posteriormente, o processo se reverte e a concentração na 

indústria começa a aumentar novamente, alcançando 39% em 1990, e aumentando 

significativamente a 49% durante o ano 2001, devido às atividades de fusão e aquisição 

que dominavam a estratégia das indústrias naquele período. 

 O futuro do preço do cobre é sempre motivo de muitas controvérsias por parte 

dos analistas, porém todos concordam em dizer que o mesmo apresenta comportamento 

cíclico. Existe sempre a incerteza sobre o comportamento futuro da demanda, porém há 

uma forte tendência de aumento de consumo por parte dos países asiáticos, que se 

encontram num processo acelerado de industrialização, e de crescentes perspectivas de 

consumo por parte dos países em desenvolvimento. 

 O histórico descrito evidencia os efeitos das flutuações da economia mundial 

sobre a trajetória dos preços. Por sua vez, vale também notar que a volatilidade dos 

preços afeta a economia dos países produtores. 

 

4.4 Formação de Preço no Mercado de Cobre: marco de análises
28

 

 Sobre outro ângulo, será vista a possibilidade de se aproveitar da existência de 

grandes conglomerados no cobre para exercer poder sobre este mercado. Primeiro ponto 

a considerar é que o objetivo de fundo destas intervenções está em influenciar no preço 

de longo prazo ou de equilíbrio, e não no preço spot
29

 ou de curto prazo, que se associa 

à especulação e movimentos cíclicos ou aleatórios de preços. Para isso, é necessário 

entender a cadeia de formação de preços para examinar onde existem barreiras à entrada 

de novos produtores, ou onde existe concentração do mercado. 

Neste contexto, a possibilidade de influenciar sobre o preço de equilíbrio deve 

considerar quatro componentes claramente diferenciáveis, porém que se confundem 

                                            
28

 Esta seção se baseia em Labys, W. (1980) 
29

 Preço spot corresponde à cotação informada pela Bolsa de Metais de Londres (LME) 



84 

 

84 

entre si. A Figura 11 propõe uma segmentação dos principais elementos que 

influenciam na formação de preços neste mercado. 

Figura 11 - Marcos para análise da formação de preços no mercado de cobre 

 

Fonte: O’Ryan (2002) 

O comportamento dos preços das commodities é um tema já bastante conhecido 

e uma das explicações mais recorrentes está na forma peculiar de suas curvas de oferta e 

demanda. No curto prazo, estas variáveis provocam grandes flutuações nos preços, pois 

são altamente inelásticas. Assim, diante de uma mudança da oferta ou da demanda, o 

mecanismo de ajuste do mercado torna-se um imediato e forte movimento nos preços. 

Alem disto, juntam-se a alta elasticidade-renda, a importante defasagem de 

tempo entre a decisão do investimento e a produção efetiva em grande escala, tomando-

se um quadro de preços altamente cíclicos. 

 

4.4.1 Condições de Mercado 

Neste tópico, conforme já mencionado no capítulo 2, é tratada a hipótese de 

existência ou não de condições de mercado que possam influenciar no preço do cobre, e 

assim são analisados os fatores determinantes da oferta e da demanda do cobre. 
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 Determinantes da Oferta: incluem os custos de exploração, extração e 

processamento do mineral, as políticas de exploração de cada país. 

A evolução da produção de cobre no mundo pode ser definida como fator 

responsável pela oscilação nos preços do cobre. Na década de 90, o forte crescimento da 

produção chilena foi uma das causas da baixa sistemática do preço de cobre durante esta 

década. 

Durante as etapas de processamento da indústria de cobre são extraídos vários 

sub-produtos, dentre eles a maior parte do manuseio se dá na etapa de refinação. O 

preço do cobre refinado é quem define o preço dos demais produtos do cobre. No ano 

2000, o concentrado de cobre correspondeu a 35% do total das transações, enquanto que 

o cobre refinado a 61%. A oferta do mercado secundário, segundo O’Ryan (2002) tem 

uma elasticidade-preço bem maior que a da oferta primária. 

 Determinantes da Demanda: dependem da tecnologia de produção, as condições 

econômicas, desejos dos consumidores, possibilidade de substituição e o preço da 

oferta. 

A demanda também representa um papel importante na determinação do preço 

do cobre, cujo determinante principal é a situação econômica dos países desenvolvidos. 

Assim, quando o investimento e o produto destes países crescem, também o faz a 

demanda de cobre. O Consumo e a produção têm uma relação negativa. A partir desta 

perspectiva, considerando-se uma oferta fixa do metal, os aumentos do consumo devem 

refletir em aumentos de preço e redução nos estoques da bolsa de valores. 

4.4.2 Estrutura de Mercado  

A estrutura do mercado do cobre, já apresentada no Capítulo 3 deste trabalho, é 

o componente que dá ênfase aos autores envolvidos neste mercado (compradores e 

vendedores). 

Este tópico compreende a definição da estrutura do mercado, define se as 

empresas são nacionais ou transacionais e se há coordenação entre produtores. Alguns 

fatores determinantes da estrutura de mercado são o número e tamanho dos participantes 

(vendedores e compradores), barreiras à entrada, natureza da diferenciação do produto, 

alcance da integração vertical, e a presença de empresas multinacionais. 

Segundo O’Ryan (2002), o mercado de cobre pode caracterizar-se por: 
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 Concentração dos produtores de refinado maior que a dos consumidores. Em 

particular, o setor produtivo de cobre refinado pode se caracterizar como um 

oligopólio com um grande mercado residual competitivo. 

 Operações na LME são cruciais na formação do preço, mesmo que a maioria das 

transações se realize por meio de contratos entre refinarias e fabricantes. 

 Oscilação no nível de controle sobre a produção de cobre, passando por fases 

distintas: aumento do poder dos governos, desenvolvimento de grandes 

multinacionais e atomização da produção.  

 Não são observadas tentativas de coordenação entre produtores e de preços. 

 

4.4.3 Implicações para o Mercado 

Considerando-se as condições e estrutura de mercado apropriada, este 

componente enfatiza os objetivos dos autores envolvidos e as condições para este tipo 

de atividade no mundo. 

Fatores macroeconômicos e microeconômicos podem influenciar fortemente nas 

operações deste mercado, pois existem diferenças entre os objetivos dos diferentes 

atores envolvidos. Assim, os objetivos dos produtores e de uma empresa transnacional, 

que busca maximizar suas utilidades em curto prazo, podem ser totalmente diferentes. 

O nível de competitividade no mercado do cobre também afeta o preço. Nas 

últimas décadas, empresas competitivas entraram nas diversas etapas de produção, 

desenvolvendo minas e aumentando a produção de cobre. Em alguns países como Chile, 

Peru, Zâmbia e Zaire, a renda do cobre é fundamental para atração de divisas e criação 

de atividade econômica local. 

Neste setor, existem jogos de interesses entre empresas privadas e governo, e as 

decisões estão ligados à dependência do país em relação aos lucros e divisas gerados 

pelo mineral. Por um lado, as empresas multinacionais podem exigir investimentos 

crescentes no setor de infra-estrutura do país, e assim aumentar o poder de negociação 

entre governo e empresas. 

 

4.4.4 Formação de Preços  

A mecânica do sistema de preços é importante para analisar a formação do preço 

internacional em relação às condições e estrutura de mercado. 
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As formas de venda e distribuição fazem uma grande diferença na composição 

do preço. A definição sobre o tipo de contrato (curto ou longo prazo) e o tipo de 

estrutura da indústria, juntamente com os outros fatores já citados, compõem as forças 

que atuam na determinação dos preços. 

Considerando-se as condições e estruturas de mercado apropriadas, deve-se 

considerar que as empresas e atores deste mercado têm objetivos bastante divergentes, e 

isto é que definirá a possibilidade de se intervir nos preços. 

 

4.5 Fundamentos teóricos da Determinação de Preços do Cobre 

Estudos de Pindyck e Rotemberg (1990) demonstraram que os preços tendem a 

se mover em conjunto, sendo chamados de co-movimentos . Para eles, a explicação para 

este fenômeno pode ser resumida em três partes. Em primeiro lugar, a contração da 

oferta e da procura em um mercado pode afetar outros mercados. Por outro lado, os 

impactos negativos das variáveis macroeconômicas, como renda e as taxas de juro 

podem afetar os preços em geral. Em terceiro lugar, especuladores podem reagir contra 

as novas informações e operações em mais de um mercado podendo infectar outros 

mercados. Então o excesso de “Co-movimento” gera a volatilidade excessiva do que 

deveria acontecer em situações normais. 

Percebe-se a existência de diversas linhas de pesquisa quando se trata da 

definição dos preços no mercado de cobre. Através das pesquisas previamente 

realizadas, observou-se que nenhum deles consegue mensurar qual o fator mais 

importante neste processo, porém sabe-se que todos eles exercem algum tipo de 

influência na oscilação do preço do cobre. 

Verificou-se a existência de alguns estudos realizados no Chile, no sentido de 

examinar a possibilidade do desenvolvimento de um poder monopólico na formação de 

preço do cobre, além de alguns estudos sobre a tendência e volatilidade dos preços no 

mercado. 

Ciudad et al (2005) analisou as tendências recentes do mercado de cobre e os 

principais determinantes da forte alta dos preços do metal durante os anos de 2003 e 

2004. De acordo com o autor, a evolução e as modificações estruturais deste mercado, 

após a segunda metade do século, evidenciam que as flutuações do mercado afetam 

fortemente a trajetória de preços. 
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O’Ryan (2002) desenvolveu interessante trabalho sobre fusões e poder de 

mercado na Indústria de Cobre, onde procurou analisar a posição dominante do Chile no 

mercado deste metal e quais as possibilidades deste país exercer influência no preço 

mundial. 

De acordo com O’Ryan (2002), as forças que determinam o preço do cobre são 

resultantes de diversos fatores dentre eles: as condições de mercado, ou seja, os 

determinantes da oferta e demanda que incluem os custos de produção e possibilidades 

de substituição do metal. Existe também a estrutura do mercado, que é fundamental para 

compreender se há alguma possibilidade de coordenação de preços. Porém, mesmo 

atendendo as condições e estrutura do mercado adequada, segundo ele, existe ainda um 

último fator que é a dinâmica do sistema econômico, que também afeta os preços. Em 

suma, além do enfoque de gestão, existem interesses de longo prazo bastante 

divergentes entre as empresas e os diferentes jogadores deste mercado, e isto determina 

a possibilidade de influenciar os preços. 

Recentes estimativas para os determinantes dos preços das commodities 

confirmam também a importância da taxa de cambio e o nível de atividade mundial. 

Assim, Hua (1998) apud De Gregório (2005) encontra que a atividade econômica e o 

taxa de câmbio têm um efeito significativo sobre os preços das commodities (exceto 

petróleo) no curto e longo prazo. 

De outro lado, percebe-se também um efeito significativo e persistente do 

crescimento mundial na determinação do preço do cobre. A queda no nível dos estoques 

de cobre no mundo é outro fator que impacta positivamente a evolução do preço do 

cobre. No ano de 2003, o excesso de demanda com relação à produção provocou uma 

forte diminuição dos inventários, sendo percebida a trajetória descendente das principais 

bolsas de metais no mundo. O preço do cobre apresenta uma alta elasticidade negativa 

em relação aos níveis de inventários, e apresenta forte tendência de alta quando o 

estoque está baixo, enquanto que caem rapidamente quando o estoque começa a 

aumentar. 

Outros fatores que afetam positivamente o preço internacional são a existência 

de prêmios referente ao movimento de aquecimento ou desaquecimento observado nas 

bolsas de metais; o volume de cargas de tratamento, ou seja, o volume de sucatas de 

cobre negociadas no mercado; o diferencial de preços gerado entre as várias bolsas pela 

arbitragem existente neste mercado, a introdução de novas tecnologias e 

desenvolvimento de processos mais eficientes e com baixo custo, entre outros. 
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Ciudad (2005) estudou os determinantes do preço de cobre nas principais bolsas 

de metais e identificou um grande número de variáveis que são consideradas com 

importante grau de influência sobre o preço do cobre. No entanto, buscou esquematizar 

sua análise enfocando apenas nos elementos econômicos que determinam a expectativa 

dos investidores deste mercado (ciclo de liquidez) e nos fatores relacionados à 

disponibilidade desta commodity no curto prazo (oferta e demanda). 

Ulloa (2002) analisou diferentes séries de preço do cobre em busca de identificar 

a tendência e volatilidade do preço do cobre. Através do uso de modelos estatísticos, 

calculou e comparou a volatilidade histórica do preço de cobre e de outros metais, 

concluindo que o preço do cobre numa série de longo prazo apresenta tendência 

estacionária. Em particular, avaliou que estas tendências são altamente influenciadas por 

choques estruturais no desempenho econômico mundial. 

Embora seja difícil prever o futuro, uma análise criteriosa da variação passada de 

uma série de dados pode conduzir a aproximações satisfatórias sobre o seu 

comportamento futuro.  

A propósito, para observar as oscilações do preço do cobre, e sua tendência a 

longo prazo, é extremamente difícil estabelecer a relevância de cada elemento em 

particular. É necessário estudar em detalhe cada um desses aspectos para determinar 

quais as principais forças que influenciam o processo de formação dos preços deste 

mineral. Neste processo, considera-se também de suma importância a análise da 

volatilidade do preço do cobre como ferramenta para se prever uma tendência na 

composição futura dos preços deste mercado. 

 

4.6 Fatores determinantes do preço do cobre 

Nos últimos anos, o preço do cobre nos mercados internacionais tem mostrado 

uma clara tendência ascendente. Percebe-se que vários fatores influenciam o movimento 

de seus preços. No entanto, observando as flutuações e tendência de longo prazo destes 

preços percebe-se a dificuldade em estabelecer a relevância de cada um destes fatores 

em particular. 

Nesta seção será feita uma abordagem sobre alguns elementos específicos que 

exercem impacto sobre a formação do preço do cobre. Vale salientar que fatores como o 

cenário econômico internacional, o nível de inventário e a taxa de câmbio exercem 

fundamental importância.  
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Além destes fatores principais existem ainda outros elementos bastante 

particulares ao negócio do cobre que refletem favoravelmente à trajetória do preço, 

como: pagamento de prêmios, cargas de tratamento, posições líquidas, existência de 

contango (juros sobre operação) ou backwardation, variação de preços entre diferentes 

bolsas e garantias canceladas. Por sua vez estes elementos apresentam menor relevância 

na determinação do preço internacional, por isso será dado menor destaque ao estudo 

deles. 

 

4.6.1 Cenário Econômico Internacional 

Historicamente, o comportamento dos preços do cobre apresenta altas e baixas 

em função da situação econômica e política internacional. O aumento ou redução do 

nível de atividade econômica, principalmente dos países industrializados, afeta 

diretamente os preços do cobre. Por outro lado, uma redução da oferta por parte dos 

países produtores, ocasionada por problemas políticos e técnicos, também afetará o 

preço. 

Algumas literaturas enfatizam o poder das variáveis macroeconômicas que 

afetam a oferta e demanda, na formação do preço dos recursos naturais. Dada a alta 

elasticidade-renda da demanda de metais no longo prazo, percebe-se que existem certos 

"Co-movimentos” entre essas variáveis. Há também indícios de que uma maior variação 

da taxa de câmbio aumentaria a variabilidade das “commodities”. 

A evolução crescente do preço do petróleo também constitui um fator adverso 

para a demanda das commodities, basicamente pelo seu efeito no aumento dos custos 

dos insumos energéticos, podendo vir a moderar o desempenho econômico mundial. 

O preço do cobre, igualmente ao da maioria das commodities, responde 

fundamentalmente à demanda, sendo sua oferta bastante elástica. Economistas do banco 

de investidores Im Trust estimam que a desaceleração mundial leva a projetar uma 

queda no preço das commodities de aproximadamente 20% (Figura 12). 
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Figura 12 - Evolução do preço do cobre x crescimento mundial 

 

 

  Fonte: Im Trust (2007) 

Por outro lado, os movimentos cíclicos da atividade global refletidos, por 

exemplo, na redução do consumo dos EUA, é outro indicador possível de pressões pelo 

lado da demanda (Figura 13). 

          Figura 13 – Inventários de Cobre no Mundo x Consumo dos EUA 

 

(onde lê-se “brecha”, entenda-se consumo) 

Fonte: Banco Central do Chile 

Na seqüência desta lógica, a causa das principais flutuações reside 

principalmente na variabilidade da demanda e da oferta, podendo advir de fatores 

exógenos como: decisões do governo, choques macroeconômicos na economia global, 

mudanças climáticas, catástrofes naturais, esgotamento de recursos, novas descobertas 

de jazidas, atrasos nos processos de investimento, alterações nos custos ou mudanças de 

renda. Porém, mudanças estruturais e de cunho histórico nas variáveis econômicas 

também exercem forte influência no preço do cobre. 
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Fatos recentes apresentam exatamente o efeito de alterações no cenário 

econômico sobre o preço do cobre. Ao final de 2003, o preço dos minerais encontrava-

se num cenário de forte ascensão, influenciada por um incremento da demanda por 

matérias-primas proveniente da China, tendo em vista que o país encontra-se em fase de 

construção de sua infra-estrutura e pelo maior dinamismo das economias dos Estados 

Unidos e Japão. Estes países, além de serem os maiores consumidores de cobre no 

mundo, foram também os mais importantes impulsionadores do crescimento econômico 

mundial. 

Em razão disso, a Indústria da Mineração passava por esta fase de boom com 

tendência de prolongamento por mais alguns anos. Havia poucos sinais de 

investimentos especulativos como fator determinante no movimento de preços das 

commodities minerais, e uma demanda mundial aquecida muito além da possibilidade 

de expansão da indústria. 

Porém, no segundo semestre de 2007, houve uma inversão desta tendência 

ascendente. O enfraquecimento da demanda dos EUA, especialmente do mercado 

imobiliário e setor automobilístico, importantes consumidores e pelo aumento da 

produção chinesa, impactaram na economia mundial, inclusive nas cotações do cobre. 

Embora estivessem acima dos patamares históricos, os preços dos metais não ferrosos 

negociados na London Metal Exchange – LME sofreram com a volatilidade.  

Mais uma vez, as incertezas relacionadas aos possíveis efeitos da crise da 

economia americana, desencadeada por problemas no segmento imobiliário 

relacionados com hipotecas e os incrementos de oferta, fizeram com que os preços do 

cobre recuassem na ordem de 12% durante o ano 2007, e sustentando sua trajetória 

descendente ainda em 2008, onde registrou uma queda de 16% ao ano. 

 

4.6.2 Níveis de Inventário 

A situação gerada pela economia mundial constitui um fator de forte incidência 

sobre o nível de inventários. O comportamento dos preços de bens armazenáveis, como 

é o caso do minério de cobre, corresponde também ao nível de inventários que os 

agentes armazenam. Esta reserva de inventário pode servir para suavizar as mudanças 

de preços ou para especular no mercado. Logo, tanto os preços como as mudanças de 

inventários participam dos ajustes produzidos diante das alterações de demanda ou 

oferta. 
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Os preços do cobre têm uma elasticidade negativa em relação aos níveis de 

inventários das principais bolsas de metais. A tendência ao armazenamento 

especulativo, influenciado pelas perspectivas sobre o futuro do produto tendem a captar 

níveis de inventários que poderiam ser consumidos pela demanda de curto prazo. 

A Figura 14 apresenta claramente a relação entre o movimento dos preços e o 

nível do inventário mundial. Os preços sobem quando o estoque está baixo, e caem 

quando o nível de estoque começa a aumentar. 

Figura 14 - Evolução do Nível de inventário x Preços do Cobre 
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             Em mil toneladas métricas e centavos de libra por tonelada 

             Fonte: Codelco (2009) 

Segundo Ulloa (2002), a armazenagem de produtos pode servir como um 

“amortecedor”, reduzindo a variação dos movimentos dos preços durante determinado 

período. Assim, quando os preços estão muito baixos, os produtores preferem guardar o 

produto para evitar uma queda maior, e então esperar até que este volte a subir. Por 

outro lado, quando o preço está muito elevado já não há estoque e sem este 

amortecedor, o preço se mantém elevado por um maior período. 

Ao longo do último século, os preços do cobre no mercado internacional 

sofrerem algumas mudanças sendo formulados pelas diferentes formas de mercado. A 

partir do ano 2003, o excesso de demanda com relação à produção levou a uma forte 

redução dos níveis de inventário, observando-se uma trajetória descendente nas 

principais bolsas de metais. O estoque de cobre na Bolsa de metais de Londres chegou a 

se reduzir cerca de 84% no período de um ano, tal queda se explicava através do 

crescente volume de transações para a China. 
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4.6.3 Taxa de Câmbio 

Do ponto de vista financeiro, a trajetória do dólar tem sido um outro fator 

determinante e importante na evolução do preço do cobre. A busca pelas commodities 

(metais básicos e preciosos) como proteção de valor para os investidores, diante da forte 

depreciação do dólar frente às outras moedas no mercado internacional, faz com que a 

taxa se torne um gatilho na formação do preço do cobre.  

Os movimentos do preço do cobre geralmente estão vinculados a paridade do 

dólar contra outras moedas: se o dólar se deprecia nos mercados, o preço do cobre 

medido em dólar se eleva. No entanto, este fenômeno é esperado: na medida em que o 

dólar se valoriza em comparação a um conjunto de bens e serviços, também acontecerá, 

em particular, com relação ao cobre. 

Figura 15 – Preço nominal do cobre e paridade entre euro/ dólar 

(cobre: centavos de dólar de libra) 

 

(1) Média estimada de modo que se tenha o mesmo montante para 

1993-2003 que o preço em dólares correntes 

Fontes: Banco Central do Chile  

De Gregório (2005), em sua análise, enfatiza outra questão importante no que 

diz respeito à relação entre o preço relativo do cobre e o dólar medido em termos 

multilaterais
30

. Embora o preço do cobre em dólares e o preço do cobre medido em 

termos multilaterais se comportem semelhantemente ao longo do tempo, existem 

lacunas entre ambas as medidas que estão estreitamente associadas com a paridade do 

dólar, por exemplo, com relação ao euro (Figura 15). 

No entanto, a paridade real multilateral do dólar só se relaciona estatisticamente 

com o preço atual do cobre em dólares, sugerindo que não existe um efeito adicional ao 

                                            
30

 construído através da média ponderada do preço do cobre em dólares, yenes e euros, deflacionado cada 

um pelo índice de preços do produtor da zona econômica respectiva, usando como ponderador a 

participação no consumo mundial de cobre. 
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da denominação na relação entre o preço do dólar e o preço do cobre. Desta forma, a 

depreciação do dólar nos mercados internacionais ou o incremento do preço do cobre 

em dólares pode ser benéfico para economias exportadoras como a chilena, e efeito 

inverso em mercados importadores como o brasileiro. 

OBS: A série de dados apresentada no anexo 1 reforça esta hipótese. A partir da 

estimação do efeito da taxa de dólar sobre o preço do Cobre e do Zinco, verifica-se uma 

baixa influência da taxa do câmbio no preço real da liga de cobre TM-60. 

 

4.6.4 Interesses Abertos e Estrutura Forward
31

 de Preços 

Vale ressaltar também a importância que os mercados financeiros tiveram na 

determinação de preços de algumas commodities e na sua variabilidade. Especialmente, 

a partir dos anos 80, o intercâmbio nas bolsas de metais toma força e uma parte 

significativa das transações ocorreu neste tipo de mercado que passa a fazer parte do 

portfólio dos investidores. 

Paralelamente ao aumento da variabilidade do preço do cobre, Jaramillo (2006) 

afirma que um segmento de agentes que tem assumido uma importância crescente nos 

mercados de commodities são os chamados investidores não-comerciais ou 

especuladores. Eles passaram de 29% do total de contratos de compra entre 1991-1995, 

para 40% no período recente, 2001-2005. 

Na teoria, a ação dos especuladores pode exacerbar a volatilidade dos preços e 

eventualmente afetar a tendência deste. Na medida em que especuladores antecipem 

corretamente as flutuações dos preços, evidências empíricas afirmam que pode-se 

observar uma redução na volatilidade e nos efeitos sobre tal tendência. Neste contexto, 

analisar o papel destes agentes no mercado de Cobre contribui para uma melhor 

compreensão das mudanças no curto prazo que experimenta o preço do metal. 

Segundo Ulloa (2002), o impacto dos instrumentos financeiros, como opções e 

futuros, sobre a volatilidade dos ativos é um assunto de crescente investigação entre os 

economistas financeiros, porém os resultados não são conclusivos. Enquanto alguns 

estudiosos analisam os efeitos da redução da variabilidade dos preços das ações 

associado à utilização de opções, outros negam tal influência. Sendo assim, parte das 

variações no preço do cobre também pode ocorrer em função das ações dos investidores 

e especuladores atraídos pela possibilidade de se obter lucros nestas transações. 

                                            
31

 Preço forward é o preço spot esperado num período “t” 
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Nas últimas décadas, o preço do cobre favoreceu-se por um incremento dos 

interesses abertos totais. O volume de interesses abertos totais é um indicador da 

liquidez do mercado que capta a atividade dos investidores através das transações 

largas, curtas e líquidas, representadas pelo número de contratos futuros e Opções
32

 

transacionadas pela Bolsa de Produtos Básicos de Nova York (COMEX), que ainda não 

tenham sido encerrados por uma posição contrária. 

A agência americana CFTC, Commodity Futures Trading Comission, informa 

toda segunda-feira de cada semana sobre os contratos futuros e opções de cada uma das 

bolsas em que são transacionados os produtos distintos (metais, petróleo, bens agrícolas, 

etc.). 

As informações de futuros e opções de cobre divulgadas pela CFTC 

correspondem as transacionadas na Comex, e estas podem fornecer indícios das 

expectativas futuras do mercado financeiro sobre a evolução do preço da commodity. 

Através de posições liquidas dos agentes não comerciais, que ao deixar de utilizar o 

mercado para realizar cobertura, assume-se que estão antecipando possíveis variações 

futuras do preço do metal, afetando assim as cotações do mesmo nas bolsas de metais. 

Particularmente, no caso do cobre, o incremento dos contratos futuros exerceu 

maior influência no crescimento do preço deste, devido ao interesse dos investidores em 

manter instrumentos financeiros relacionados aos metais básicos. 

As expectativas de incremento ou queda da taxa de juros de países como os 

Estados Unidos geram turbulências nos mercados internacionais, especialmente por 

mudanças no portfólio dos investidores, e desta forma podem vir a afetar também os 

preços dos metais, incluindo o cobre. 

Além disso, os movimentos das bolsas de metais e a curva histórica dos preços 

do metal impulsionam os investidores a tomar posições de uso de futuros ou a 

realização de spreading, como maneira de aproveitar os diferenciais de preços em 

prazos distintos. 

 

4.6.5 Disponibilidade de Sucata 

Outro fator importante que têm preocupado os empresários do setor, juntamente 

com as técnicas de gestão, é o processo de reciclagem de sucata de cobre, a fim de 

                                            
32

 Opções: direito de comprar ou vender a um preço conhecido. Pagando uma espécie de prêmio de 

seguro, o consumidor (ou produtor) pode se proteger ou se beneficiar de uma variação do preço de 

compra (ou venda). 



97 

 

97 

utilizar eficientemente o material, que é a forma de adicionar valor às empresas. A 

reciclagem de cobre por métodos de fundição e refinação pode ser, em alguns casos, 

uma alternativa para a redução do volume de cobre importado. Os preços da sucata de 

cobre, em geral, acompanham as variações do metal primário. 

Segundo Andrade (1997), a recuperação de sucata sempre representou parcela 

significativa na oferta mundial de cobre, sendo que 35% retornam ao processo de refino 

e o restante é utilizado diretamente pelos transformadores finais do metal. 

Os maiores geradores de sucata de cobre são os países mais desenvolvidos, em 

particular Estados Unidos e Japão. Em 1996, o montante total de sucata de cobre 

recuperada no mundo foi de 4.567 toneladas e vem aumentando a cada ano, tendo em 

vista que a quantidade processada de materiais derivados do cobre já apresenta volume 

bastante representativo, e esta tendência de alta está intimamente ligada ao crescimento 

da atividade mundial. 

As fundições chinesas apresentam vantagens especiais na reciclagem do cobre, 

devido à alta demanda de sucata para suprir as importações menores de concentrado, e 

por isso propiciam uma situação de escassez crescente desta fonte alternativa de cobre. 

 

4.6.6 Prêmios 

Os prêmios são um componente adicional ao preço do cobre fixado nas bolsas de 

metais. Existem prêmios tanto por contratos de abastecimento anual como por contratos 

spots que são negociados entre produtores e consumidores. 

Os prêmios podem refletir tanto a situação de escassez do mercado como a 

disponibilidade de transporte marítimo, sendo assim tais prêmios podem ser maiores 

quando o nível de inventário está baixo e a oferta não está em condições de satisfazer a 

demanda. Fatores como o aquecimento da demanda e expectativas futuras do mercado 

podem afetar o valor deste prêmio. 

Em 2004, os prêmios alcançaram um nível muito superior aos anos anteriores, o 

que constituiu outro indicador da escassez que dominou o mercado no período. Na 

época ficou evidenciado que os consumidores finais estiveram dispostos a pagar um 

sobre-preço pelo cobre. 
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4.6.7 Encargos de Tratamento 

Na comercialização do cobre concentrado, os encargos de tratamento, ou valor 

pago ao produtor em troca dos recursos extraídos, se negociam entre as minas e as 

plantas processadoras – e dependem da quantidade disponível de concentrados e o nível 

em que estão operando os processadores – sendo o valor do concentrado equivalente ao 

preço do refinado menos os custos de transformação dos concentrados. 

O valor destes encargos manteve-se em baixa no período 2003 devido ao déficit 

de concentrados, e pela redução da produção dos principais processadores. A 

diminuição da produção das plantas processadoras, por sua vez, deveu-se também aos 

baixos lucros provenientes das fundições e refinadoras que tiveram seus encargos de 

tratamentos reduzidos, ocasionado pela redução da oferta de concentrados. 

 

4.6.8 Garantias Pagas (Warrants) 

As garantias pagas ou inventários comprometidos constituem uma antecipação 

às prováveis saídas de inventário, porém sem especificar o momento em que o produto 

sairá do estoque, nem as entradas potenciais. Tal tipo de operação constitui um 

importante indicador das tendências dos movimentos nos estoques das principais bolsas 

de metais, podendo antecipar entre 1 a 3 meses de saídas de inventários. Porém não se 

deve considerar como plena segurança de que o produto sairá, pois estas garantias 

podem ser canceladas em algum momento. 

Na Bolsa de Londres, os inventários se dividem entre aqueles disponíveis e os 

comprometidos a sair. Segundo Ciudad (2005), apesar destas limitações existe uma 

estreita relação entre o preço do metal e as garantias pagas como parte do estoque total 

das Bolsas, o que refletiu o contexto de escassez que se apreciava em meados de 2003. 

A relação positiva entre o preço do cobre e as garantias pagas, como porcentagem dos 

inventários totais, se explica devido aos níveis de escassez do metal nas bolsas em 

determinados períodos. 

Esta relação se explica porque à maiores níveis de escassez – representada por 

um menor aumento do inventário total ou o alto nível de garantias pagas – uma 

diminuição futura nos inventários está relacionada com maiores níveis de preços. 
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4.6.9 Mudanças Tecnológicas e Custos 

A composição do custo de produção do cobre envolve duas etapas: custo da 

mineração, que vai até a produção do cobre contido em concentrado, e o da metalurgia 

do cobre (smelter e refino). 

Segundo Pindyck (2006), no curto prazo a curva de oferta de mercado para um 

minério como o cobre depende da variação do custo de mineração dentre os principais 

produtores mundiais. Sabe-se também que o custo de mineração apresenta grande 

variação devido às condições geológicas de cada mina que incluem, entre outras: grau 

de dificuldade para exploração da mina, percentual de cobre no minério e ocorrência de 

outros minerais (item fundamental na viabilidade econômica do empreendimento). 

Apesar da oferta limitada de cobre do planeta, durante o último século, 

percebeu-se que o preço deste metal permaneceu constante (1880-2002). Apesar das 

variações de curto prazo nos preços, não se observou nenhum aumento de longo prazo; 

pois embora a economia mundial estivesse aquecida no período, havia um movimento 

de redução dos custos. 

Segundo estudo realizado por Andrade (1997), num comparativo dos custos 

totais de produção de cobre, incluindo mineração e refino, dos principais países 

ofertantes, mostra que cerca de 50% da produção apresentavam custos inferiores a US$ 

0,70/lb, estimando-se custos declinantes tendendo para US$ 0,56/lb. 

No Brasil, o custo de fabricação de catôdo pela Caraíba Metais é de US$1,01/lb. 

Segundo Andrade (1997), em termos de produtividade do trabalho, medida pelas horas 

de trabalho necessárias à produção de uma tonelada de cobre refinado, constata-se que o 

desempenho da Caraíba Metais é igual à média norte-americana, inferior à chilena e 

canadense e superior apenas à japonesa e coreana. Por isso, ela ocupava em 1997, o 11º 

lugar no ranking mundial de empresas que atuam no segmento de metalurgia de cobre, 

segundo os critérios de custos operacionais do segmento. 

A Caraíba Metais é tida como uma empresa eficiente operacionalmente e tem 

adotado um preço compatível com o de outros produtores internacionais. Como os 

níveis de proteção tarifária dos produtos da cadeia do cobre são relativamente baixos, 

apesar de a Caraíba Metais deter o monopólio da fabricação de catodos no Brasil, o 

processo de formação de preços de que a indústria dispõe não pode ser considerado 

monopolista. 

A tendência de redução dos custos de produção do cobre deveu-se à descoberta 

de reservas maiores, que apresentaram menores custos de lavra, ao progresso 
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tecnológico e à vantagem econômica das operações de mineração e refinamento em 

larga escala Desta forma, verifica-se um movimento de ampliação da oferta de cobre 

nos países mais competitivos como Chile, Peru, México, Indonésia etc., confirmando 

uma tendência de redução de custos de produção em nível mundial. 

A maioria dos problemas de produção encontrados em alguns países é a 

produção de tecnologia e limitações operacionais dos trabalhadores que chegam a ter 

falta de qualificação. Como resultado, em alguns casos, existem defeitos do processo de 

produção que precisam ser redefinidos, causando custos de produção mais elevados. 

A maior parte da extração de cobre é realizada em minas a céu aberto e este 

processo apresenta significativas economias de escala, que, todavia, não constituem 

uma barreira à entrada. Sendo assim, tal atividade pode refletir-se no funcionamento de 

um grande número de pequenas empresas mineradoras com variados custos de 

fabricação. 

Pode-se também observar a formação de barreira comercial e dificuldade de 

acesso às novas tecnologias provenientes das grandes empresas estrangeiras. Desta 

forma, tais fatores causam confrontos para com as condições de preços e custos 

elevados, e dificuldades para as empresas de menor porte que têm de competir nos 

mercados. 

 

4.7 Arbitragens entre diferentes Bolsas de Metais 

A distância geográfica entre os países produtores de recursos minerais e os 

principais demandantes destes produtos exigiu a criação de centros comerciais visando à 

comercialização destes bens.  

Em 1862, o Reino Unido era o líder mundial em metalurgia e por isso foi 

estabelecida em Londres a primeira bolsa de metais. Com o tempo, apesar das 

mudanças no mercado mundial de metais, o avanço na industrialização e a exploração 

de novas jazidas, Londres permaneceu como o mais importante centro de 

comercialização de metais. 

Legalmente, a Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange - LME) 

iniciou em 1881 suas operações como companhia limitada por cotas, forma em que 

opera até os dias atuais. Os membros desta companhia, de propriedade da Metal Market 

& Exchange Company Ltda, eram cotistas da Bolsa e conduziam seus negócios em 

pequenos grupos distribuídos numa sala principal de uma associação representada por 
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sócios individuais ou por empresas. Os negociantes de metais se organizavam nesta 

sala, onde participavam de uma sessão de negócios fazendo ofertas para compra do 

metal a viva-voz. 

Segundo Panigassi (1993), as primeiras transações da Bolsa eram formalizadas 

através de contratos-padrão, e assim eram estabelecidas desde os primórdios até os dias 

atuais, levando em consideração o tipo de metal, quantidade, data e local de entrega e 

prazo de pagamento. O prazo de três meses foi estabelecido, pois este seria o tempo 

necessário para o transporte entre o porto de Valparaíso no Chile, e os portos de 

Londres na Inglaterra. 

A Bolsa de Metais de Londres desempenha três funções básicas e de suma 

importância no mercado de Cobre. Como mecanismo formador de preços atua 

parametrizando os contratos do mundo inteiro, uma vez que registra as cotações de 

preços diariamente oferecendo aos produtores e consumidores indicação da relação 

entre oferta e demanda. Definindo a disponibilidade física dos metais, considerando-se 

que ele pode ser comprado ou vendido a qualquer momento, com garantia de qualidade 

e entrega. Como Mecanismo de Hedging ou Mercado Futuro permitindo que as 

empresas que negociam com metal se protejam de oscilações futuras nos preços. 

A responsabilidade do controle da Bolsa é de um Comitê eleito anualmente e os 

preços oficiais são definidos por uma Comissão de cotação. Os produtos negociados  

são catalogados e obedecem a lotes mínimos que seguem alguns padrões de qualidade 

homologados pelos produtores para garantir uma qualidade uniforme ao mercado. Os 

contratos podem ser negociados para entrega imediata ou até 27 meses, sendo fixada a 

quantidade mínima de 25 toneladas e seus múltiplos. 

Na LME, em função do volume de transações, o mercado futuro é muito mais 

importante do que o mercado spot, que provê ao comprador a posse imediata do cobre 

adquirido. Quando o preço a três meses é maior do que o preço à vista, temos o 

fenômeno de “cotango”, como é chamado na bolsa. Se há cotango, é sinal de mercado 

estável, porém se este for muito elevado pode-se considerar uma possível falta de 

mercadoria futura e tendência de alta das cotações. Quando acontece o contrário temos 

o “backwardation”, que significa que há uma diferença entre a cotação do dia para 

entrega imediata em relação à cotação para entrega em três meses. Se há 

backwardation, é um sinal de instabilidade no mercado e falta de disponibilidade do 

produto. 
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Outra Bolsa de Mercadorias importante para o mercado de Cobre é a New York 

Commodity Exchange Inc., COMEX, formada em 1993. As cotações desta bolsa 

exercem uma influencia bastante elevada nos preços do mercado interno americano, e 

os negócios são definidos em período de longo prazo. 

Das duas bolsas tradicionais onde o cobre é cotado, a LME é a mais importante, 

pois apresenta maior volume de transações e venda física do cobre, e influencia 

transações de cobre pelo mundo todo. 

O preço do produtor é também outra forma importante de determinação de 

preços, que é estabelecida pelas grandes empresas que abastecem o mercado. Segundo 

Panigassi (1993), este mecanismo de preços foi criado para reduzir as oscilações de 

preços existentes nas bolsas em função dos desequilíbrios entre a oferta e procura dos 

metais, tendo como base de funcionamento o alinhamento entre produção e consumo. 

Segundo Ulloa (2002), existe evidência de que um regime de preços 

administrado pelos próprios produtores sofre menor variabilidade do que quando está 

sobre um regime de intercâmbio – regido pelas bolsas de metais (LME e COMEX). Até 

meados dos anos 80, os metais eram estabelecidos pelos produtores, com base no poder 

de negociação dos consumidores e através de certos descontos que eram dados em 

segredo. As negociações eram centralizadas e o poder monopólico dos produtores era 

importante. Desde princípios do século XX, o cobre passou a ser negociado sob ambos 

os regimes, mas, na década de 70, as principais empresas produtoras tiveram a intenção 

de controlar os preços da LME. 

Segundo Ciudad (2005), se os estoques se mantêm abaixo de quatro semanas de 

consumo, provavelmente se manteria uma tendência altista nas cotações da Bolsa de 

Metais de Londres. Quatro semanas de consumo é o nível de inventário que se 

considera como mínimo requerido para a indústria operar sem problemas ou 

dificuldades. 

As estruturas de preços das diferentes bolsas no mundo modificam-se de forma a 

refletir os principais efeitos das negociações ali realizadas. No entanto, acontece que em 

determinados momentos as diversas bolsas de metais encontram-se passando por 

situações de preços diferenciadas. Em dezembro de 2003, a Bolsa de Metais de Londres 

estava passando por uma fase de backwardation, enquanto que a Bolsa de Shangai se 

movia a contango, refletindo uma abundância relativa de cobre na região. O diferencial 

de preços entre as duas Bolsas mostrava-se negativo, explicando a diminuição das 

importações de cobre pela China. Durante o segundo semestre de 2004, os preços de 
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Shangai se recuperam devido a uma moderação da oferta, ocasionando a uma 

diminuição desta diferença. 

Percebe-se que o preço do cobre refinado é definido basicamente conforme três 

parâmetros, sendo um deles baseado nas bolsas de metais (LME e COMEX), onde o 

cobre é negociado a preços competitivos e variação contínua. E o segundo parâmetro é 

o preço interno dos produtores fixados pelas grandes refinarias cuja cotação se altera 

conforme iniciativa dos vendedores. Um terceiro parâmetro, porém que influencia em 

menor escala são os preços cotados pelos revendedores, que são baseados nos preços 

das bolsas e acrescidos de um prêmio. 

Os revendedores que operam tanto nos Estados Unidos como na Europa, 

baseiam seus preços na cotação da LME ou da COMEX. Estes negociam o cobre nas 

suas diversas formas, incluindo as sucatas que podem ser vendidas aos fornecedores de 

cobre secundário. 

 

4.8 Formação de Preços no Brasil 

No Brasil, como citado no capítulo 3, há uma forte concentração do mercado, 

porém por se tratar de um mercado de baixa influência no mercado internacional, ao 

invés de ser “formador de preços”, os fabricantes obedecem uma outra lógica na 

definição dos preços nacionais. Os preços praticados no Brasil se baseiam nas cotações 

do cobre fixadas nas bolsas internacionais, principalmente a Bolsa de Metais de Londres 

(LME) e a divisão Comex da Bolsa Mercantil de Nova York. 

Percebe-se que devido a existência de algumas poucas empresas líderes neste 

segmento há um maior poder destas na formação do preço nacional, fazendo com que 

assim consigam garantir seus interesses financeiros e de lucro. 

 Alguns dos fatores citados como responsáveis pelas oscilações do preço de cobre 

no mercado internacional, podem também exercer influência sobre o mercado 

Brasileiro. Destacando-se fatores como: 

 Cotação do cobre na LME (London Metal Exchange) 

 Taxa de Câmbio 

 Disponibilidade de Sucata no mercado 

 Interesses da indústria nacional do cobre 

Os demais fatores não chegam a influenciar os preços brasileiros, pois já se 

encontram intrínsecos aos preços cotados pela LME. 
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4.8.1 Configuração do Preço 

 A empresa Termomecânica, líder no segmento de produção de transformados de 

metais não-ferrosos (cobre e suas ligas), é tida como uma das principais fontes de preço 

para as grandes negociações e contratos nacionais. 

 No estudo analisou-se a evolução dos preços do cobre no Brasil, tomando como 

base a cotação de um dos subprodutos da linha de produção da Termomecânica, o 

lingote de latão TM60 (liga de cobre) que é composto por 60% do cobre, cerca de 40% 

de zinco, e outras pequenas participações de componentes metálicos diversos. Os dados 

apresentados nesta parte do estudo estão fundamentados em cotações oficiais da LME e 

cotações da Termomecânica para a liga de cobre 60/40, compilados em planilha de 

acompanhamento realizado pela autora. (anexo 1) 

O gráfico apresentado na Figura 16 apresenta a evolução de preços no período 

de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, onde verifica-se uma distorção entre os preços 

aplicados pela Termomecânica no mercado brasileiro e o preço projetado para o 

período. Sobre preço projetado, entende-se o preço calculado com base nos dados reais 

sobre preço do cobre e zinco cotados na LME, convertidos através da taxa de câmbio 

real médio divulgada pelo Banco Central Brasileiro. Considerou-se a fórmula abaixo 

para cálculo do preço projetado: 

P projetado =[(P Cu x 0,6 + P Zn x 0,4) x taxa de câmbio]  

P real = cotação da Termomecânica divulgada semanalmente 

Cu = Cobre             Zn = Zinco 

 

Figura 16 – Evolução do preço real e projetado da liga 60/40 (TM) 
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No gráfico, além da cotação da liga TM 60, é apresentada também a evolução do 

preço do cobre e zinco cotados na LME. O Cobre posiciona-se com maior volatilidade 

do que o Zinco, sendo este o principal motivador das oscilações de preços da liga 

estudada. Observa-se uma tendência decrescente sobre os preços do Zinco, porém com 

movimentos bastante estáveis. 

No período em análise, observa-se divergência entre o preço praticado no 

mercado e o preço projetado, revelando a presença de um mecanismo de controle e 

proteção dos preços. Assim, considerou-se a existência de um fator Y que diferencia as 

duas proposições de preço real e projetado, que pode ser calculado pela condição 

abaixo: 

Y = P projetado – P real 

Este fator Y comumente é explicado por fatores exógenos à analise e que podem 

ser identificados entre vários argumentos como: a existência de um alto nível de 

estoques de sucata e metais no mercado nacional, pela pressão da indústria local frente a 

possibilidade de importação de material, ou até por interesses individuais do fabricante. 

Durante maior parte do ano 2007, observa-se que o preço praticado no mercado 

encontrava-se abaixo do preço projetado. Sabe-se que em 2006 o cobre vinha 

apresentando uma tendência decrescente dos preços (anexo 2), porém durante esta 

queda o mercado encontrava-se acomodado a preços bastante altos e alguns fabricantes 

não corrigiram os preços. Esta situação se converteu a um cenário positivo para o 

mercado consumidor no ano seguinte, pois os grandes contratantes foram obrigados a 

ajustar os preços e compensar o resultado do ano anterior. Outro fato relevante no 

período é a existência de altos níveis de estoque de sucatas que o mercado nacional 

apresentava naquele momento. 

Por outro lado no ano 2008, os preços internacionais dos metais voltaram a 

apresentar forte queda, e assim verifica-se que os preços reais estiveram acima do preço 

projetado, indicando novamente o movimento de acomodação de preços, porém agora 

no sentido contrário ao ano anterior.  

O cenário apresentado pode também ser explicado pela existência de políticas 

monopólicas no mercado, onde o fabricante por interesses próprios busca aumentar seus 

lucros, ou a compensação de prejuízos passados, ou antecipação da tendência altista do 

mercado. 

O gráfico da Figura 17 apresenta a existência do fator Y, também chamado 

“efeitos outros”, durante esta evolução. Por alguns momentos este efeito mostra-se 
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negativo, significando que o preço projetado encontra-se acima do preço real devido a 

decisões do fabricante em retrair preços. Quando este efeito se mostrar positivo, denota 

que o preço projetado encontra-se abaixo do preço real, ou seja, por algum motivo o 

fabricante decidiu aumentar os preços praticados no mercado. 

Figura 17 – Evolução do preço real versus preço projetado + efeito externo 
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Elaboração da autora 

Destaca-se na figura 18 a composição do preço projetado, retratando a 

relevância do cobre sobre a formação do preço desta liga de latão. Apesar da liga ser 

composta por 60% de cobre, observa-se que a participação do preço deste metal no 

preço real da liga representa cerca de 80% no período analisado, maximizando o efeito 

da variação do preço do cobre sobre o preço total da liga. 

Figura 18 – Composição do Preço Projetado 
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4.9 Conclusões do Capítulo 

O estudo da formação dos preços do cobre mostrou-se uma excelente 

oportunidade para entender este mercado. A partir da análise da volatilidade dos preços 

apresentados durante os últimos anos, verificou-se a cadeia de fatores que impactam 

sobre o preço deste metal. 

Através deste capítulo, foi identificada a presença de elementos chaves na 

formação do preço deste importante metal. As condições do mercado, através dos 

determinantes da oferta e demanda do cobre, constituem poder relevante sobre o preço 

do cobre, pois através de suas oscilações estabelecem os excessos ou escassez do 

mesmo, bem como o nível de estoque. A estrutura do mercado é tida também como 

importante fator neste cenário, pois dá ênfase a atuação dos atores envolvidos e pode ser 

usada na coordenação de preços pelos produtores deste mercado. As implicações para o 

mercado constituem o cenário onde os dois elementos anteriores - condições e estrutura 

– passam a atuar enfatizando os objetivos dos atores e diante de fatores macro e 

microeconômico. 

No que diz respeito à mecânica de formação do preço, analisou-se a 

determinação do preço internacional em relação às condições e estruturas deste 

mercado. Neste processo, foram considerados como fatores de primeira importância: o 

cenário econômico internacional, o nível de inventário e a taxa de câmbio. Além destes, 

foram também identificados outros elementos de menor importância, porém bem 

específicos da indústria do cobre, tais como: a disponibilidade de sucata, a existência de 

prêmios na produção deste metal, a presença de interesses abertos, e as mudanças 

tecnológicas e os custos do setor. 

No Brasil, devido à sua baixa influência sobre o comportamento do preço do 

cobre, identificou-se que a configuração do preço depende fortemente do mercado 

internacional. Através da análise da série de preços da liga de cobre 60/40, percebeu-se 

que os preços reais aplicados neste mercado destoam do preço projetado. Tal diferença 

pode ser explicada pela existência de fatores exógenos que atuam sobre este preço, 

destacando a presença dos interesses particulares do próprio fabricante e a 

disponibilidade de estoque do metal no país, entre outros fatores ocultos à análise. 
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5 CONCLUSÃO 
 

O crescente potencial do consumo do cobre fortalecem o papel deste metal no 

mundo contemporâneo. De fato, o uso dos produtos de cobre em setores como a 

informática, telecomunicações e outros de igual importância, denota a incontestável 

participação dessa indústria no processo de globalização. 

Foi verificada a existência de muita incerteza em relação ao funcionamento do 

mercado mundial devido à presença de diversos atores com objetivos distintos dentro 

deste mercado. Buscando atingir seu próprio objetivo, cada um deles age 

individualmente, podendo exercer forte impacto sobre a atividade dos demais. No 

mercado físico, cabe ressaltar que há uma forte ligação entre a ampliação da oferta e a 

consolidação da demanda mundial do cobre, e a formação de preços do mesmo. O 

equilíbrio entre estas duas forças estabelecem o ponto de normalização da economia, 

onde não haveria excessos de estoque nem sobre-oferta do metal, e assim preços 

estáveis. 

Através do estudo da estrutura do mercado, considerou-se uma evolução 

histórica do setor onde foi evidenciada a tendência à estrutura oligopólica. O cálculo do 

índice de concentração de mercado nos anos de 2006 e 2007 demonstrou que ainda hoje 

a estrutura apresenta-se como moderadamente concentrada, com princípios de formação 

oligopólica. Não foi evidenciado indícios de que tais empresas estejam utilizando-se 

deste poder de mercado para exercer influência sobre o preço do cobre. 

Conforme foi visto, a sistemática de formação do preço deste metal consiste 

numa evolução seqüencial de diversos elementos dentro de um mesmo contexto. As 

condições do mercado, bem como a estrutura deste e as implicações de suas atividades 

são responsáveis pela variabilidade do preço do cobre. Os fatores mais específicos do 

mercado do cobre exercem menor relevância dentro da formação do preço. 

Em relação ao cenário brasileiro, apesar do alto potencial mineralógico, 

confirmou-se uma posição deficitária e de baixa relevância no mercado internacional do 

cobre. Percebe-se a presença de gigantes mineradores e uma forte concentração em 

poder de poucos que dominam a determinação do preço neste setor. Diante do potencial 

mineral do país, identificou-se a necessidade de maior exploração, desenvolvimento de 

pesquisas geológicas e políticas de fomento à novos projetos de produção de cobre 

concentrado e refinado competitivos a nível internacional. 
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5.1 Recomendações 

 

Sugere-se para estudos futuros: 

 Análise detalhada do potencial da produção de cobre no Brasil 

 Investigação dos efeitos da atuação dos instrumentos financeiros transacionados 

em bolsas de metais sobre o preço do mercado de cobre 

 Estudo da correlação entre os diversos fatores identificados e o impacto de cada 

um destes fatores sobre o preço internacional do cobre 

 Análise da volatilidade do preço do cobre como ferramenta para se prever uma 

tendência na composição futura dos preços deste mercado 

 

 

5.2 Dados e Limitações 

Na busca de informações relacionadas ao tema foi constatada escassez de dados 

estatísticos sobre o mercado de cobre no Brasil. Verificou-se também que no país há 

poucos estudos sobre o tema podendo este trabalho subsidiar abordagens mais 

profundas sobre o assunto.  

Face às dificuldades encontradas e falta de estatísticas divulgadas sobre o 

mercado no Brasil, optou-se por pesquisa à estudos internacionais sobre o assunto, 

porém as limitações de recursos financeiros dificultaram a extração de tais dados. Sendo 

assim, a maioria das fontes utilizadas foi de origem secundária. 

Na análise da formação de preços no Brasil, foi utilizada a base de dados da 

autora, coletada durante sua experiência profissional numa indústria produtora de semi-

manufaturado do cobre.  

A insuficiência de uma base de dados com acesso gratuito sobre produção de 

100% das indústrias deste mercado, faturamento do setor, fusões de indústrias, entrada 

de novas empresas, entre outros, impossibilitou o cálculo e análise do índice de 

concentração de Herfindahl-Hirshman, limitando assim algumas conclusões.  
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ANEXO 1 

Acompanhamento do Preço da Liga de Latão 60/40 (Cobre/ Zinco) 

 

Fonte: Elaboração da autora 
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ANEXO 2 

Acompanhamento do Preço da Liga de Latão 60/40 (Cobre/ Zinco) 

Período: 2002-2009 
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Fonte: Elaboração da autora 


