
Votorantim Metais investe R$ 1 bilhão no crescimento 
das operações  

 
Aportes contemplam modernização das operações,ganhos de sinergias entre 

Unidades e projetos de exploração mineral  
 

São Paulo, 12 de abril de 2011 - A Votorantim Metais (VM) anuncia 
investimentos da ordem de R$ 1 bilhão em 2011. Líder no mercado brasileiro 
de alumínio primário, uma das cinco maiores produtoras mundiais de zinco e a 
maior fabricante de níquel eletrolítico da América Latina, a empresa 
polimetálica aproveita o forte crescimento da demanda no mercado interno e a 
recuperação internacional dos preços dos metais não ferrosos. 
 
Os investimentos serão feitos nas operações do Brasil e exterior e contemplam 
todos os negócios do portfólio da empresa. Na área de alumínio, R$ 401 
milhões serão investidos na fábrica e nas minerações. Os ativos de níquel 
contarão com aportes da ordem de R$ 151 milhões e as operações de zinco 
receberão R$ 430 milhões.  
 
“O objetivo da Votorantim Metais é buscar a integração na cadeia de valor, 
fortalecendo a competitividade das operações em nível global”, afirma João 
Bosco Silva, diretor-superintendente da empresa. Essa estratégia se mostrou 
acertada em 2010, quando a receita líquida da empresa atingiu R$ 7,9 bilhões, 
50% maior que em 2009. Os volumes negociados atingiram 495 mil toneladas 
em alumínio, 630 mil toneladas em zinco e 33 mil toneladas em níquel, 
acréscimos de 4%, 18% e 31%, respectivamente em comparação a 2009.  
 
O processo de expansão da Votorantim Metais é apoiado por investimentos em 
exploração mineral visando fortalecer a competitividade por meio da 
autossuficiência de minério. A empresa investirá cerca de R$ 100 milhões em 
projetos com potencial para implantação de novas minas no Brasil e exterior. 
Os destaques são os projetos de zinco Bongara e Shalipayco, localizados no 
norte do Peru, e Paragominas, com foco em Alumínio na região norte do país 
 
 
Alumínio  
 
A Votorantim Metais concluirá em 2011 a construção do maior e mais moderno 
centro de tratamento de perfis da América Latina, localizado na fábrica de 
Alumínio (SP), com investimentos de  R$ 243 milhões. A previsão da empresa 
é investir, no total, R$ 292 milhões na planta este ano, considerando 
modernização de processos e implantação da estratégia de oferecer ao 
mercado produtos com maior valor agregado. 
 
As minerações em Poços de Caldas, Miraí e Itamarati de Minas, todas no 
estado de Minas Gerais, receberão aportes de R$ 44 milhões, incluindo a 
aquisição de equipamentos de beneficiamento, abertura de minas e compra de 
jazidas. 
 



Em 2010, a VM adquiriu a Metalex, empresa brasileira especializada em 
reciclagem de alumínio. A operação marca a entrada da Votorantim Metais 
neste mercado e está alinhada à estratégia da companhia de participar de 
forma mais ativa e contínua deste segmento.  
A Metalex é referência na transformação da sucata pós-consumo e retalhos da 
produção de alumínio em tarugos, utilizados no processo de extrusão em 
fábricas de alumínio. Localizada em Araçariguama (SP), a empresa atende aos 
mercados nacionais de construção civil e transportes 
 
Um dos insumos críticos na área de metais básicos é a energia.  O Grupo 
Votorantim possui 33 usinas hidrelétricas e 5 termoelétricas, que possuem 
capacidade instalada total de 2.380 MW. Ao longo dos últimos 50 anos, a 
Votorantim Metais vem investindo na autogeração de energia por meio de 23 
usinas hidrelétricas, consideradas uma das fontes mais limpas, como um 
diferencial competitivo. Para manter a competitividade, a Votorantim Metais 
gera  78% da energia necessária para a operação das unidades industriais.  
 
 
Níquel 
 
A Votorantim Metais é a maior produtora de níquel metálico do País com 
capacidade  de produção de  44 mil ton/ano. Em 2011, a companhia  investirá 
R$ 151 milhões no negócio. A Unidade de Niquelândia (GO) concluirá projetos 
de modernização e a redução do óleo na matriz energética. A mineração em 
Fortaleza de Minas (MG),  receberá aportes visando a extensão da vida útil.  
 
Para atender a crescente demanda do mercado, a Votorantim Metais ampliará 
a sua capacidade produtiva de cobalto eletrolítico, subproduto do 
processamento do níquel com alto índice de pureza, de 1.4 mil toneladas por 
ano para 3 mil toneladas por ano. Esse processo será concluído na fábrica de 
São Miguel Paulista (SP), em duas etapas. A primeira fase adicionará 300 
toneladas em 2011 e, a partir de 2012, a empresa produzirá o novo volume 
total. 
 
 
Zinco 
 
O principal destaque no negócio Zinco é a retomada do projeto Polimetálicos, 
em Juiz de Fora (MG). Este projeto une ganhos operacionais e ambientais, 
permitindo à empresa adicionar valor aos seus produtos agregados e contribuir 
para melhoria do meio ambiente.  
 
Trata-se da primeira fábrica de polimetálicos do País, com o aumento da 
produção de Zinco e reciclagem do pó das aciarias elétricas, uma tecnologia 
inovadora no Brasil e que contribuirá para a sustentabilidade. A inauguração 
desta unidade está prevista para agosto de 2011.  
Em 2010 a Votorantim concluiu o processo de aquisição do controle da Milpo, 
terceira maior mineradora de zinco do Peru. A aquisição posiciona a empresa 
como uma das operações mais competitivas em escala mundial, além de 
incorporar no portfólio os metais cobre, chumbo e prata. O Peru é um parceiro 



estratégico para a Votorantim Metais, que já investiu US$ 1,5 bilhão no país. 
Os diversos projetos de exploração mineral conduzidos pela Milpo são 
relevantes e estão em linha com a estratégia da empresa de buscar a 
autossuficiência de minério. O investimento em pesquisa mineral feito pela 
Milpo no país chega a US$ 22, 4 milhões. São 14 projetos nas áreas de zinco, 
cobre e ouro. 
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