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RESUMO 

o presente trabalho é um estudo sobre competitividade industrial. Desenvolve um 

referencial teórico, no qual discute diferentes abordagens sobre o tema e a 

importância da existência de empresas competitivas globalmente para o 

desenvolvimento econômico dos seus países de origem. 

Como objeto de análise, avalia a performance competitiva do setor siderúrgico 

brasileiro, num contexto de crescente globalização, identificando os principais 

fatores que exercem influência sobre a mesma. 

A indústria siderúrgica brasileira é considerada como uma das mais competitivas 

do mundo. Para isso, contribuíram o plano de incentivo para o desenvolvimento 

do setor, promovido pelo governo, ainda no período em que esse detinha o 

controle acionário das principais siderúrgicas nacionais e, posteriormente, o 

processo de privatização, que trouxe consigo uma gestão mais profissionalizada 

para essas empresas, além de maiores possibilidades de investimentos, através 

de recursos privados. 

Como fatores inibidores da competitividade para o setor siderúrgico, o presente 

estudo destaca a deficiência na infra-estrutura brasileira, especificamente em 

logística e energia elétrica; as barreiras protecionistas, impostas por outros países 

produtores, à importação do aço e a incidência de impostos em cascata sobre os 

produtos siderúrgicos. 



2 

INTRODUÇÃO 

O PROBLEMA 

• Contextualização do problema 

o setor industrial é de grande relevância para a geração de riquezas para os 

países. Como observam Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995), a prosperidade das 

nações está intimamente relacionada com a capacidade das indústrias para 

competir globalmente. O estudo dos fatores existentes em um determinado país, 

que favorecem o surgimento de empresas competitivas em âmbito nacional e 

internacional, torna-se de grande importância. 

No estudo das origens dessas vantagens competitivas, deve-se levar em 

consideração os processos intemos à empresa e à indústria assim como as 

condições econômicas gerais do ambiente produtivo e sua influência no futuro 

próximo, considerando-se o grau de dinamismo desse ambiente. 

Porter (1989) afirma que, com a globalização, os países passam a exercer papel 

de maior importância para o aumento de competitividade industrial: 

"A vantagem competitiva é criada e mantida através de um processo 

altamente localizado. Diferenças nas estruturas econômicas, valores, 

culturas, instituições e histórias nacionais contribuem profundamente para 

o sucesso competitivo ( .. .). Embora a globalização da competição possa, 

aparentemente, tornar a nação menos importante, em lugar disso parece 

fazê-Ia mais importante. Com menos impedimento ao comércio para 

proteger as empresas, indústrias internas não competitivas, a nação sede 

adquire significação crescente, porque é fonte do conhecimento e da 

tecnologia que sustenta a vantagem competitiva" (Porter, 1989, p. 20). 
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Devido à importância do tema, pretende-se que este trabalho sirva de base para a 

análise de atuais e futuras iniciativas e ações voltadas para o setor siderúrgico, 

por parte dos dirigentes das empresas siderúrgicas brasileiras e do governo. 

Almeja-se assim identificar seus pontos fortes e debilidades, no sentido de 

potencializar seus impactos transformadores na indústria, visando a manutenção 

e ampliação da competitividade do referido setor no âmbito internacional e 

contribuindo para o desenvolvimento econômico nacional. 

• Formulação do problema 

Em síntese, esta dissertação busca responder a seguinte questão: 

Quais os principais fatores, ocorridos até o presente momento, que têm 

influenciado, positivamente ou negativamente, a performance competitiva do setor 

siderúrgico brasileiro, no mercado nacional e internacional? 

OBJETIVOS 

• Objetivo básico 

Identificar os principais fatores que influenciam, positivamente ou negativamente, 

a performance competitiva do setor siderúrgico brasileiro, em condição de 

crescente globalização, até o presente momento. 

• Objetivos intermediários 

1- Identificar as principais características do setor do setor siderúrgico brasileiro, 

tais como o nível de desenvolvimento tecnológico, suas principais empresas, 

volume de produção, influências da privatização, entre outros aspectos. 
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3- Avaliar a performance competitiva das siderúrgicas brasileiras face às 

siderúrgicas de outros países produtores de aço. 

4- Identificar os principais fatores, ocorridos até o presente momento, que 

influenciam, positivamente ou negativamente, a performance competitiva do 

setor siderúrgico brasileiro no mercado intemacional . 

• Questões a serem respondidas 

1- Qual a relação entre a competitividade industrial e a performance econômica 

de um país em desenvolvimento? 

2- Qual a importância da formulação e implementação de estratégias 

govemamentais para o desenvolvimento e o aumento da competitividade do 

setor industrial? 

3- Quais os principais fatores, ocorridos até o presente momento, que têm 

influenciado, positivamente ou negativamente, a performance competitiva do 

setor siderúrgico brasileiro, a nível nacional e intemacional? 

4- Como os fatores identificados no item 3 influenciam a performance competitiva 

do setor siderúrgico nacional? 

• Relevância do estudo 

o setor industrial é de fundamental importância para a prosperidade econômica 

de uma nação. Especificamente para o caso brasileiro, o setor siderúrgico tem 

sido de grande relevância, como se evidencia em políticas govemamentais que 

promoveram seu amplo desenvolvimento e competitividade a nível global. No 

Govemo Femando Henrique Cardoso, esse setor é considerado como um dos 
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Aumento de Competitividade da Indústria Brasileira"1
, elaborado pela Secretaria 

de Política Industrial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, em 

conjunto com lideranças e representantes do empresariado brasileiro. Esse 

documento representa um referencial para a organização das iniciativas e ações 

do governo, no contexto de reestruturação da economia e mudança dos padrões 

mundiais de competitividade. 

A siderurgia brasileira constitui uma indústria de elevada performance competitiva 

no mercado interno e externo do Brasil. Existem fatores que, entretanto, têm 

inibido a manutenção e o aumento de sua competitividade, representando uma 

ameaça para o futuro desse setor. 

• Metodologia adotada 

Essa dissertação utilizou o método de pesquisa exploratório. No primeiro 

capítulo, faz um estudo bibliográfico sobre o tema competitividade. No segundo 

capítulo, também utiliza a pesquisa bibliográfica para o setor siderúrgico, além de 

realizar entrevistas (método de coleta não estruturado) com quatro profissionais 

atuantes no setor. 

• Limitações do trabalho 

No primeiro capítulo, utilizou-se os modelos analíticos para a competitividade 

nacional propostos por Porter (1989) e Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995). 

Reconhece-se, entretanto a existência de outros autores sobre o tema 

competitividade. 

As entrevistas com os profissionais do setor não demonstram caráter 

determinístico e sim qualitativo, tendo em vista o método de entrevista não 

1 Informações obtidas pelo site : http://www.mdic.gov.br do Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo. 
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estruturado e o baixo número de entrevistados. A . ampliação da amostra poderá 

ser buscada em próximos trabalhos, enfatizando outras variáveis importantes 

para uma análise setorial. 
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CAPíTULO 1 

1-REFERENCIAl TEÓRICO 

1.1-Conceito de crescimento e desenvolvimento econômico 

Segundo Milone (1999), para que haja crescimento econômico em uma 

sociedade, é necessária a existência de: (i)Acumulação de capital, através do 

aumento de máquinas, indústrias, obras de infra-estrutura, investimento em 

recursos humanos, etc.; (ii)Crescimento da população, o que implica em 

crescimento de mão de obra e demanda interna e (iii)Progresso Tecnológico, que 

pode ser neutro, poupador de capital e poupador de trabalho. Diz ele: 

"Por crescimento econômico entende-se o aumento contínuo do produto 

nacional em termos globais ou per capita ao longo do tempo. Este critério 

implica também uma melhor eficiência do sistema produtivo" (Milone, 1999, 

p.514). 

Para Milone (1999), ao caracterizar-se um processo de desenvolvimento 

econômico, devem ser observadas, ao longo do tempo, (i) a existência de 

crescimento de bem-estar econômico, evidenciado em indicadores econômicos 

como produto nacional total e produto nacional per capta; (i i) diminuição de níveis 

de pobreza, desemprego e desigualdade e (Ui) de melhoria de condições de 

saúde, nutrição, transporte, educação e moradia. 

(. . .) "por desenvolvimento econômico, entendem-se, além das mudanças de 

caráter quantitativo dos níveis do produto nacional, as modificações que 

alteram a composição do produto e a alocação dos recursos pelos diferentes 

setores da economia" (Milone, 1999, p.514) . 

Essa definição torna-se importante, pois é possível que um país cresça sem 

desenvolver-se economicamente. O desenvolvimento deve ser analisado, de 

forma ampla, através de parâmetros que reflitam alterações econômicas, sociais, 
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políticas e institucionais, como renda per capita, educação, saúde, distribuição de 

renda, entre outros. 

Como exemplo de limitação na aplicação desses conceitos, o autor destaca os 

supostos planos de desenvolvimento que predominaram na década de cinqüenta 

para países em desenvolvimento, que se limitaram a um processo de 

industrialização intensiva, que não necessariamente resultaram em 

desenvolvimento econômico para vários desses países. Apesar de 

reconhecermos a importância de uma abordagem mais ampla sobre o tema 

"desenvolvimento econômico", o presente estudo, por delimitação de objeto, 

busca analisar somente as ações públicas, para o setor industrial. 

Milone (1999) afirma que as teorias de desenvolvimento econômico para os 

países em desenvolvimento deverão, ao longo desse século, centrar em 

pesquisas sobre o papel do estado, do planejamento e dos mercados, nos 

determinantes do crescimento e nos aspectos distributivos, nas políticas para 

industrialização e para o comércio exterior, nos efeitos do aumento populacional e 

na proteção e no aumento efetivo dos padrões de qualidade de vida da 

população. O estudo, ora em questão, enquadra-se nessa diretriz, 

especificamente por apresentar uma análise de políticas públicas que visem 

promover o desenvolvimento e aumento de competitividade do setor industrial 

brasileiro, em âmbito nacional e internacional. 

1.2- As escolas do pensamento macroeconômico 

Existem duas escolas tradicionais do pensamento macroeconômico. A 

Keynesiana foi proposta por John Maynard Keynes como alternativa para a saída 

da depressão americana na década de trinta e estabelece que a intervenção 

governamental poderia melhorar significativamente o funcionamento da 

economia. A segunda, chamada de "Monetarista", teve como precursor Milton 

Friedman nos anos sessenta, que defendeu a tese de que mercados funcionam 
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melhor se forem deixados a operar por si mesmos. Os "Monetaristas" são adeptos 

dessa linha de pensamento. 

Na década de setenta, o debate sobre muitos aspectos dessas duas linhas de 

pensamento trouxe à cena um novo grupo: os Neo Clássico~, que formularam 

três hipóteses centrais: 

• Os agentes econômicos maximizam. As famílias e firmas tomam 

decisões ótimas. Utilizam, para isso, toda a informação disponível. Tais 

decisões são as melhores possíveis nas circunstâncias em que se 

encontram. 

• As decisões são racionais e tomadas levando em consideração toda 

informação relevante. As expectativas são racionais quando são 

estatisticamente as melhores previsões de futuro que podem ser feitas 

com a informação disponível. As pessoas irão entender qualquer 

política govemamental e, portanto, não é possível enganar a maioria 

das pessoas todo o tempo. 

• Desobstrução dos mercados. Preços e salários se ajustam para 

equacionar oferta e demanda. 

Como observam Dombusch & Fischer (1991), essas hipóteses implicam na 

inexistência voluntária de desemprego. Qualquer pessoa desempregada, para 

obter novo emprego, aceitaria baixar seu salário até atrair a oferta de algum 

empregador. Similarmente, alguém, com excesso de bens em estoque, abaixaria 

os preços a fim de vendê-los. Esse ajuste flexível de preços e salários deixa 

firmas em uma situação de produzir tanto quanto desejam, igualmente ocorrendo 

com indivíduos e a quantidade de trabalho que desejam realizar. 

Nos anos oitenta, influenciados pela tradição Keynesiana, surgiram os 

Neokeynesianos3 
, que não acreditam que os mercados se equilibrem o tempo 

todo. Dessa forma, tentam explicar como e por que os mesmos falham. Eles, às 

2 Nesse grupo destacam-se os trabalhos de Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro, Edward Prescott e 
Neil Wallace. 
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vezes, não se equilibram, mesmo quando indivíduos estão preocupados apenas 

com seus próprios interesses. 

1.3- Uma definição para competitividade da firma e nacional 

Para a competitividade da firma, adota-se nesse trabalho a definição de Ferraz, 

Kupfer & Haguenauer (1995), que dividem as definições existentes em duas 

categorias. Na primeira categoria, o termo está relacionado a desempenho - a 

competitividade revelada. É expressa pela participação de mercado da firma 

(market-share). Uma elevada participação de uma firma, ou conjunto de firmas 

(indústria ou nação), em determinado setor do comércio internacional, estaria 

associada a uma elevada capacidade competitiva. Na segunda, é vista como 

eficiência - a competitividade potencial. É medida pela relação insumo-produto, 

ou seja, é a capacidade da firma de converter insumos em produtos com o 

máximo rendimento. 

Para Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995), a competitividade revelada e a 

potencial apresentam limitações para a correta descrição do fenômeno. Ambas 

têm enfoque estático, tendo, como instrumento de análise, indicadores como 

preços, custos, taxas de câmbio, qualidade dos produtos, que refletem apenas o 

passado, não elucidando as relações de causa-efeito que garantem o aumento da 

competitividade. Por isso, definem o termo como sendo "a capacidade da 

empresa formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam 

ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado", 

(Ferraz, Kupfer & Haguenauer, 1995, p. 3). Essa definição leva em consideração 

a dinâmica do processo de concorrência, influenciado r da competitividade. Ao 

invés de ser considerada como uma característica intrínseca à firma ou a um 

produto, torna-se uma característica extrínseca do padrão de concorrência do 

respectivo mercado, onde de fato ocorre a concorrência. O padrão de 

concorrência é constituído pelos fatores críticos de sucesso para atuação nesse 

mercado. 

:1 Incluem-se nesse grupo: George Akerlof. Janet YeJlen. Olivier Blanchard, Greg Mankiw e Larry Summers. 
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Para a competitividade nacional, este estudo adota a definição de Porter (1989), 

associada à definição supracitada para a competitividade da firma. A base do 

entendimento de Porter (1989) está na idéia de que a principal meta econômica 

de um país é produzir um padrão de vida elevado e ascendente para seus 

cidadãos. A sua obtenção não depende da competitividade, mas da 

produtividade4 adquirida através de recursos nacionais (trabalho e capital) 

empregados. 

'~ produtividade é o determinante principal, a longo prazo, do padrão de vida 

de um país, pois é a causa fundamental da renda nacional per capita. A 

produtividade dos recursos humanos determina seus salários, enquanto a 

produtividade com que o capital é empregado determina o retorno que obtém 

para seus donos. A alta produtividade não só sustenta níveis elevados de 

renda, como permite aos cidadãos a opção de escolher mais lazer em lugar 

de trabalhar mais horas. Também cria a renda nacional, que é tributada para 

custear os serviços públicos que, por sua vez, melhoram o padrão de vida. A 

capacidade de serem altamente produtivas também permite às empresas de 

um país atender aos rigorosos padrões sociais que melhoram o padrão de 

vida, como na saúde, na segurança, na igualdade de oportunidades e no 

impacto ambiental U (Porter, 1989, p. 6). 

Para Porter (1989), o único conceito significativo de competitividade, em nível 

nacional, seria a produtividade. ''Um padrão de vida em elevação depende da 

capacidade das empresas do país de atingirem altos níveis de produtividade e 

aumentá-Ia, com o tempo", (Porter, 1989, p.6). Dessa forma, passa a ser de 

fundamental importância o diagnóstico dos principais atributos nacionais que 

estimulam a vantagem competitiva em indústrias específicas e segmentos de 

indústrias. 

4 Porter (1989) define a produtividade como sendo o valor do que é produzido por uma unidade de 

trabalho ou de capital. Depende da qualidade, das características dos produtos (que determinam 

os preços pelos quais são vendidos) e da eficiência com que são produzidos. Considera a 

produtividade real, como o preço do produto ajustado à inflação. 
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Ao associar o termo competitividade a produtividade, Porter (1989), se comparado 

com Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995), estaria definindo-o, de acordo com a 

segunda categoria, ou seja, segundo o conceito de competitividade potencial, 

buscando a maximização da relação insumos-produto de firmas individuais. A 

soma dessa maximização de firmas individuais estenderia o conceito de 

competitividade potencial ao nível nacional. Um país cujo somatório de firmas 

possui elevada competitividade potencial também possuiria elevada 

competitividade, de acordo com essa definição. 

Porter (1989), não obstante seu enfoque estático para a definição do termo 

competitividade, identifica como importante o diagnóstico dos principais atributos 

nacionais que estimulam a vantagem competitiva em indústrias específicas e 

segmentos de indústrias. 

Considera-se, nesta dissertação, a complementaridade entre a definição de Porter 

(1989) para a competitividade nacional e a definição de competitividade para a 

firma de Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995) para elaboração de um conceito 

mais amplo para a competitividade nacional. Ou seja, define-se, neste estudo, a 

competitividade nacional como um padrão de vida em elevação, provindo da 

capacidade das empresas de um país de atingirem altos níveis de 

produtividade e aumentá-Ia com o tempo, através da formulação e 

implementação de estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou 

conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado. 

Nesse processo de busca de competitividade, tanto Ferraz, Kupfer & Haguenauer 

(1995) quanto Porter (1989) dão importância à constante inovação e busca de 

acumulação de novas capacitações. Para os primeiros, ao mesmo tempo em que 

uma empresa adota estratégias para acumulação de capacitações em uma certa 

direção, essa mesma capacitação acumulada atua como limitador no sentido de 

adoção de outras estratégias, ou seja, a empresa somente pode adotar 

determinadas estratégias em áreas em que já reúne capacitações necessárias 

para tanto. Isso reflete o caráter cumulativo que envolve as capacitações de uma 

firma. Para acelerar esse processo, é necessária a intensificação de esforços e de 



13 

aprendizado, o que demanda tempo. Para Porter (1989), a inovação é destacada 

como fator preponderante para a criação e a manutenção da vantagem 

competitiva das empresas. Inclui tecnologia, métodos, novos produtos e 

processos de produção, novas maneiras de se comercializar, identificação de 

novos grupos de clientes, etc. Pode ser proveniente de pequenos passos e 

esforços contínuos, ou de descobertas dramáticas. 

Embora haja diversas formas de concorrência, os mercados apresentam 

regularidades na forma de competição que determinam o padrão de concorrência 

setorial. Os padrões de concorrência setorial condicionam o processo decisório 

das estratégias competitivas das empresas. Demonstram ser fortemente 

influenciados pelas características do próprio setor e do sistema econômico: 

"Os padrões de concorrência são influenciados pelas características 

estruturais e comportamentais do ambiente competitivo da empresa, sejam as 

referentes ao seu setor/mercado de atuação, sejam as relacionadas ao 

próprio sistema econômico. No primeiro caso, estão as complementariedades 

tecnológicas, as restrições aos estímulos associados ao fluxo de mercadorias 

e de serviços entre outros fatores que decorrem da interdependência entre 

firmas ou setores em concorrência. No segundo caso, estão as 

disponibilidades de infra-estrutura e de recursos financeiros e humanos, as 

leis, o sistema e demais características associadas ao ambiente 

macroeconômico e ao arcabouço institucional onde as empresas são 

imersas" (Ferraz, Kupfer & Haguenauer, 1995, p. 7). 

Nesse sentido, empresas competitivas seriam aquelas que, a cada instante, 

adotassem as estratégias competitivas mais adequadas ao padrão de 

concorrência setorial, que são específicos a cada setor e mutáveis ao longo do 

tempo. 
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1.4-A importância da competitividade industrial e nacional para o 

desenvolvimento econômico de países 

Quando se trata de analisar as potencialidades e limitações das indústrias de um 

país face ao processo de globalização, Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995) 

procuram identificar os fatores que as tornam mais competitivas em um ambiente 

de concorrência acirrada, propondo maneiras de fortalecer esses fatores. Ferraz, 

Kupfer & Haguenauer (1995) buscam revelar as características estruturais da 

indústria brasileira, a partir dos anos oitenta, fruto das transformações realizadas. 

Procuram identificar as peculiaridades de cada setor industrial e a influência que 

sofreram, seja por ajustes nacionais ou tendências internacionais, propondo 

contribuições na construção do futuro nacional. Em síntese, as racionalidades que 

definem potencialidades e limitações da produção nacional são o tema central de 

suas discussões. 

o trabalho de Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995) , entitulado "Made in Brazil OI, 

parte do pressuposto de que, principalmente em países continentais como no 

Brasil, o desenvolvimento econômico e social é inviável sem o simultâneo 

desenvolvimento de uma indústria competitiva: 

"As atividades industriais têm papel central no aumento da renda, na 

qualidade e volume do emprego e na quantidade e adequação à demanda de 

bens e serviços disponíveis à população. A presença de empresas industriais 

competitivas amplia renda e oferta na economia e constitui importante fator 

para o desenvolvimento quantitativo e qualitativo das demais atividades 

econômicas. Ao mesmo tempo, mercados sólidos e em expansão e 

consumidores com elevado poder de compra estimulam a competitividade 

das empresas que os atendem" (Ferraz, Kupfer & Haguenauer,1995, p. xvii). 

Porter(1989) inicia sua teoria demonstrando estar equivocada a indagação, feita 

freqüentemente, a respeito dos sustentáculos da prosperidade econômica, em 

que se busca esclarecer o porquê de algumas nações obterem êxito e de outras 

fracassarem na competição internacional. Sob uma diferente perspectiva, sugere 

que sejam conhecidas as razões pelas quais uma nação se torna base para 
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competidores internacionais bem sucedidos em uma indústria. Em outras 

palavras, por que empresas sediadas em um país são capazes de criar e manter 

vantagem competitiva em relação aos principais competidores mundiais de sua 

indústria? E por que uma nação toma-se, com freqüência, sede de várias 

empresas líderes mundiais em seu setor? 

Porter (1989), em seu modelo analítico a que chama de "Vantagem Competitiva 
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a tecnologia do processo são criados e mantidos" (Porter, 1989, p. 20).Segundo 

Porter, a nacionalidade dos acionistas das empresas é secundária. Desde que o 

país se mantenha como sede da mesma, colherá os principais benefícios para 

sua economia. 

A Vantagem Competitiva das Nações busca explicar por que as empresas de um 

país obtêm vantagens competitivas em todas as suas formas, não apenas tipos 

limitados de vantagens de fatores, como previstos na vantagem comparativa6
. 

Considera o sucesso internacional de uma indústria de uma nação como a posse 

de vantagem competitiva em relação aos principais competidores mundiais. Entre 

esses fatores, inclui a importância de políticas regionais. Em muitos casos, as 

empresas bem sucedidas estão situadas em estados e/ou cidades. Faz também 

referência à importância de empresas se engajarem em um processo de 

constante inovação e melhoria, além de deterem conhecimento realista de seu 

ambiente nacional, buscando melhorá-lo. Descarta a tese de que a globalização 

elimina a importância da sede. A atuação de governos deve ser no sentido de 

impulsionar suas empresas, de torná-Ias competitivas, ao contrário de criar 

barreiras de proteção, evitando a competição. Compreender o papel das nações 

nesse novo ambiente passa a ser de grande importância. 

1.5- O modelo analítico para os determinantes de competitividade, segundo 

Porter (1989) 

Para Porte r, os países não competem globalmente, mas sim as empresas desses 

países. Deve-se entender, portanto, como elas criam e mantêm a vantagem 

competitiva, a fim de se explicar o papel das nações nesse contexto. A base 

6 A Vantagem Comparativa foi proposta inicialmente por David Ricardo. Prega que as forças de 
mercado direcionarão os recursos de um país para indústrias em que este é relativamente mais 
produtivo. Um país obteria vantagem utilizando-se de fatores cujos custos eram inferiores aos de 
outros países. Tal opinião influenciou políticas públicas de vários países no sentido de melhorar a 
vantagem desses fatores, através de intervenção, como, por exemplo, na redução de taxas de 
juros, taxações alfandegárias e desvalorização da moeda. A teoria apresenta considerações que a 
tornaram de difícil aplicação, face a seu caráter reducionista. Supõe que não há economias de 
escala, não considera as diferenças de tecnologia entre países, a diferenciação entre produtos e 
que o conjunto de fatores nacionais é fixo. 
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nacional é a plataforma de uma estratégia global na indústria. Vantagens oriundas 

do país-sede são complementadas pelas vantagens provenientes de uma posição 

integrada mundialmente. 

No tocante ao papel do país-sede para o estímulo à melhoria competitiva e 

inovação, Porter (1989) observa: 

" (. . .) Devemos explicar por que um país proporciona o ambiente no qual as 

empresas melhoram e inovam; e continuam assim num ritmo mais intenso e 

na direção adequada, se comparadas às suas rivais internacionais. O 

comportamento necessário para criação e, em especial, manutenção de 

vantagem competitiva, é um ato pouco natural em muitas companhias ( ... ) . 

Devemos compreender o que, no ambiente nacional, supera o desejo natural 

de estabilidade e impulsiona as empresas ao avanço. ( ... ) Devemos explicar 

por que as empresas de determinados países agem rápida e agressivamente 

para explorar mudanças em determinadas indústrias, que prenunciam 

necessidades internacionais': (Porter, 1989, p.86). 

A vantagem competitiva das nações, segundo Porter (1989), pode ser analisada 

segundo quatro fatores determinantes da vantagem nacional, que levam um país 

a obter êxito internacional em uma determinada indústria, como ilustra a figura 

1.1, denominada como "diamante" do país: 



Figura 1.1: Determinantes da vantagem nacional 

I 
I 

+ 

, , , , , , , 
,......------, '

CONDiÇÕES 
DE FATORES 

, 

, , 
'--------' ~ ...... \ 

ESTRATÉGIA, 
ESTRUTURA E 

RIVALIDADE 
DAS EMPRESAS 

~ , , , , , , , , , , , , , 
, 

" , 
'" 

" ' "", , , , , " , ' , 
, , 

, , 

...... , , " 
\ "". ,......-------, 

, CONDiÇÕES 
, , , , , , , , , , , 

DE DEMANDA 

, , , 

, , , , , 

INDÚSTRIAS 
CORRELATAS 
E DE APOIO ~---------------

Fonte: Porter (1989, p. 88). 
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1. Condições de fatores. Existência no país de fatores de produção necessários 

à competição em determinada indústria, como trabalho especializado ou infra

estrutura. 

2.Condições de demanda. Natureza da demanda interna para produtos e 

serviços da indústria. 

3.1ndústrias correlatas e de apoio. Presença ou ausência, no país, de indústrias 

abastecedoras e indústrias correlatas que sejam internacionalmente competitivas. 
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4. Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas. Condições que, no país, 

governam a maneira pela qual as empresas são criadas, organizadas e dirigidas, 

mais a natureza da rivalidade intema. 

Países terão maior probabilidade de êxito em indústrias ou segmentos de 

indústrias em que o "diamante" seja mais favorável. Um dinâmico ambiente 

nacional proporciona o surgimento de empresas que, sobrevivendo à forte 

competição interna, tendem a prosperar na competição internacional. É um 

sistema mutuamente fortalecedor. São necessárias vantagens em todo o sistema 

para garantir um ambiente vantajoso. 

Porter(1989) ainda inclui em sua estrutura duas variáveis condicionantes: o acaso 

e o governo. O acaso é constituído pelos acontecimentos imprevisíveis, fora do 

controle do governo e das empresas, que podem remodelar a estrutura da 

indústria, proporcionando oportunidade para que empresas de um país superem 

as de outro. O governo, através de suas ações, pode melhorar ou piorar a 

vantagem nacional, influenciando cada um dos quatro determinantes do diamante 

positivamente ou negativamente. Políticas públicas implementadas sem uma 

prévia análise podem enfraquecer a vantagem competitiva de um país. 

Reciprocamente, os demais vértices do diamante também podem influenciar as 

ações do governo. 

1.S.1-Condições de fatores 

Porter (1989) agrupa os fatores de produção nas seguintes categorias: 

• Recursos Humanos: a qualidade, capacidade e custo dos profissionais de um 

país, considerando-se a ética e a carga horária normal de trabalho; 

• Recursos físicos: recursos naturais do país, tendo como parâmetros sua 

qualidade, abundância, acessibilidade e custo; 

• Recursos de conhecimento: relativo ao estoque presente no país de 

conhecimento técnico, científico e de mercado; 
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• Recursos de capital: disponibilidade e o custo do capital para o financiamento 

da indústria; 

• Infra-estrutura: qualidade, disponibilidade e custo dos sistemas de transporte, 

telecomunicações, energia, comunicações, entre outros. 

Para Porter (1989) as firmas obtêm vantagem competitiva através de uma 

combinação favorável entre esses fatores (obtida através da adequada proporção 

entre baixo custo e qualidade excepcional) e a capacidade para usá-los 

produtivamente. 

Porter (1989) observa que os países obtêm êxito naquelas indústrias em que são 

capazes de criar os fatores necessários a seu desenvolvimento e aperfeiçoá-los 

ao longo do tempo. 

1.5.2- Condições de demanda 

Porter (1989) considera que a demanda interna exerce influência nas economias 

de escala e, mais importante, determina o rumo e o caráter da inovação e 

melhoria pelas empresas do país. Considera três atributos significativos da 

demanda interna: (i) a composição (natureza das necessidades do comprador), 

(ii) o tamanho e o padrão de crescimento e (iii) os mecanismos pelos quais a 

preferência interna é transmitida aos mercados estrangeiros. 

(i) Composição da demanda interna: Determina o modo pelo qual as empresas 

percebem, interpretam e reagem às necessidades dos cliente. As empresas locais 

obtêm vantagem competitiva em mercados que oferecem melhor possibilidade de 

interpretação das características de seus compradores de forma antecipada a 

empresas estrangeiras rivais. Uma maior exigência por parte da demanda interna 

faz com que as empresas locais alcancem padrões mais elevados de 

competitividade, se comparados com competidores de outros países. Isso é 

verdade, caso as necessidades internas sejam também consideradas como 

necessidades em outros mercados: 

IIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSÉN 
FUNDACAo GETULIO VARGAS 
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"Necessidades internas rigorosas beneficiam a vantagem competitiva 

nacional apenas se forem prenúncios de necessidades em outros lugares. Se 

forem idiossincráticas ao país, enfraquecerão a vantagem competitiva das 

empresas locais. Se a demanda interna refletir lentamente as novas 

necessidades, em particular as sofisticadas, as empresas nacionais estarão 

em desvantagem" (Porter, 1989, p.109). 

(ii) Tamanho da demanda e padrões de crescimento: Porter (1989) considera que 

a competitividade nacional pode ser influenciada positivamente por esse fator, 

desde que a composição da demanda seja sofisticada e prenuncie, não apenas 

necessidades internas, mas internacionais. Afirma que o tamanho do mercado 

interno é mais importante para a vantagem competitiva em indústrias que exigem 

altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, grandes economias de 

escala na produção, intensivos investimentos em tecnologia de ponta ou em 

segmentos com elevado grau de incerteza. A proximidade dessas indústrias com 

grandes demandas internas facilita a tomada de decisões de investimentos. 

(iii)/nternacionalização da demanda: caso os compradores internos forem móveis 

ou multinacionais, podem levar ao aumento da vantagem competitiva da indústria 

do país, devido à possibilidade de confrontação de padrões de qualidade e preço 

dos produtos fabricados e vendidos por fornecedores de outras nacionalidades. 

Uma outra forma de internacionalização da demanda ocorre quando 

necessidades e desejos locais são transmitidos para outros países. 

1.5.3- Indústrias correlatas e de apoio 

Segundo Porter (1989), a presença no país de indústrias de abastecimento ou 

correlatas, competitivas internacionalmente, favorece o aumento da vantagem 

competitiva nacional. Essas indústrias têm fácil acesso à maioria dos insumos 

necessários à produção e são mais fortemente submetidas a um processo de 
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constante inovação e aperfeiçoamento do qual desfrutam as demais empresas, 

clientes dessas indústrias abastecedoras. 

As indústrias correlatas são "aquelas nas quais as empresas, ao competir, podem 

coordenar ou partilhar atividades na cadeia de valores, ou aquelas que envolvem 

produtos complementares (como computadores e softwares aplicativos)", Porter 

(1989, p.123). Tais indústrias, com atuação internacional, favorecem a troca de 

informações, o intercâmbio técnico entre as mesmas e os clientes. Favorecem, 

também, a identificação de novas oportunidades de negócio e constituem fonte de 

novos competidores. 

1.5.4- Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas 

(i)Estratégia e estrutura das empresas internas: Para Porter (1989), a forma com 

que as empresas são dirigidas e organizadas afeta a competitividade de um país. 

O contexto nacional influencia nessas características. As diferenças nacionais no 

estilo administrativo podem ser evidenciadas em áreas como treinamento, 

objetivos dos acionistas, condições do mercado de capital, formação e orientação 

de líderes, estilo de grupo, instrumentos de tomada de decisão, relacionamento 

com clientes, atitudes para com as atividades internacionais, entre outros 

aspectos. Segundo Porter (1989), esses aspectos são influenciados por 

características do país, como normas sociais, cultura, valores, educação, religião 

e políticas governamentais. O peso dado à inovação também é relevante. 

(ii) Rivalidade interna: Para Porter (1989), nações com posição de liderança em 

determinadas indústrias apresentam forte rivalidade interna entre suas empresas. 

A rivalidade interna faz com que as empresas melhorem e inovem, buscando a 

redução de custos, a melhoria da qualidade e o desenvolvimento de novos 

produtos e processos. 

"Uma vigorosa competição local não só aguça as vantagens internas como 

também pressiona as empresas locais a vender no exterior, para crescer. 
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Particularmente quando há economias de escala, os competidores nacionais 

forçam uns aos outros a olhar para fora, na busca de maior eficiência e mais 

alta lucratividade" ( Porter, 1989, p.138). 

1.6- A estrutura analítica de Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995) para os 

determinantes de competitividade 

Os autores propõem a empresa como elemento básico de análise. Essa é 

considerada como um espaço de planejamento e organização da produção que 

se estrutura em tomo às diversas áreas de competência. Para análise da 

competitividade, são consideradas quatro áreas de competência: (i)as atividades 

de gestão, incluindo as tarefas típicas da Administração, o Planejamento 

Estratégico, o Marketing, entre outras; (ii) as atividades de inovação, incluindo 

pesquisa, desenvolvimento de processos e produtos, além da transferência e 

difusão de tecnologia; (iii) as atividades de produção, com os seus recursos 

utilizados na tarefa de manufatura e (iv) os recursos humanos, com o conjunto de 

condições que caracterizam as relações de trabalho, incluindo aspectos como 

produtividade, qualificação e flexibilização. 

A capacitação da firma estaria relacionada ao conjunto dos diversos recursos que 

detém, tais como humanos, materiais, know how em processos, entre outros. Aqui 

o conceito de capacitação está fortemente associado ao de competitividade: 

"Pode-se generalizar a idéia, entendendo-se que as firmas competem através 

do tempo despendendo recursos com o propósito de financiar suas 

estratégias competitivas. Isso significa que o grau de capacitação de uma 

firma em um dado momento está determinado pelas estratégias competitivas 

adotadas pela firma em um momento anterior" (Ferraz, Kupfer & 

Haguenauer, 1995, p. 4). 



24 

Os autores classificam em três grupos os fatores determinantes da 

competitividade: os fatores empresariais (internos às empresas), os estruturais 

(referentes à indústria / complexo industrial) e os sistêmicos. 

Os fatores empresariais (fig. 1.2) são aqueles sobre os quais a empresa detém 

poder de decisão, considerados no âmbito interno. São classificados como: 

eficácia da gestão em termos do posicionamento estratégico e da capacidade de 

integrar estratégia, capacitação e desempenho; capacitação tecnológica em 

processos e produtos; capacitação produtiva, refletida em métodos de 

organização da produção e controle da qualidade e recursos humanos. 

Figura 1.2: Fatores empresariais 
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Fonte: Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995) 

Os fatores estruturais (fig. 1.3) definem o ambiente competitivo no qual a indústria 

se encontra. Apresentam especificidades setoriais caracterizadas pelo padrão de 

concorrência dominante na indústria. As empresas possuem capacidade limitada 

de intervenção nesses fatores. Abrangem não somente as características de 

demanda e oferta, mas também as influências de instituições extra-mercado, 

públicas ou não, que definem o regime de incentivos e regulação da concorrência. 



Figura 1.3: O triângulo da competitividade estrutural 
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No vértice do mercado estão fatores como as taxas de crescimento, distribuição 

geográfica em faixas de renda, oportunidades de acesso a mercados 

internacionais, entre outros. Na configuração da indústria, estão as tendências de 

progresso técnico, novas tecnologias, o grau de verticalização da indústria, a 

adequação da infra-estrutura física, relacionamento com fornecedores, relação 

capital e trabalho. No regime de incentivos e regulação da concorrência, estão o 

grau de rivalidade entre concorrentes, a exposição ao comércio internacional, 

barreiras tarifárias e não tarifárias, incentivos e tributos à produção e comércio 

exterior, financiamento e custo de capital, e a regulação da concorrência e de 

práticas desleais. 

Os fatores sistêmicos são aqueles em que a empresa possui escassa ou 

nenhuma possibilidade de intervenção: 

• Macroeconômicos: taxa de câmbio, carta tributária, PIS, taxa de juros, etc. 

• Político-institucionais: política tributária e tarifária, apoio a iniciativas 

tecnológicas, poder de compra do governo. 
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• Legais-regulatórios: políticas de defesa da concorrência e do consumidor e de 

preservação ambiental. 

• Infra-estruturais: disponibilização de energia com qualidade e custos 

competitivos, insumos básicos, ciência e tecnologia, informação tecnológica, 

serviços de engenharia e projetos e telecomunicações. 

• Sociais: incentivo à educação e qualificação da mão de obra e seguridade 

social. 

• Internacionais: ações voltadas para inserção internacional do comércio e para 

o fluxo de capitais, acordos internacionais, investimentos de risco em 

tecnologia e relações com organismos multilaterais. 

A figura 1.4 sintetiza a estrutura analítica proposta pelos autores: 

Figura 1.4: Fatores determinantes da competitividade 

Pol ítico-institucionais 

· . . Configuração da 
Legals-regulatorlos indústria 

Macroeconômicos 

/ "(cadO 

Dcse~nh 

Infr~_pc:trt ttllr~ic: 

Estratégia 

Regime de incentivos 
e regulação 

Fonte: Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995) 
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1.7-Comparativo entre o modelo analítico de Porter (1989) e de Ferraz, 

Kupfer e Haguenauer (1995) 

As formulações de Porter (1989) consideram que a base nacional é a plataforma 

de uma estratégia global na indústria e buscam entender o papel do país-sede 

para o estímulo à melhoria competitiva da indústria. Em Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer (1995), a estrutura interna das empresas, seus sistemas de gestão, 

atividades de inovação, recursos humanos e produção são considerados 

preponderantes no estudo das origens de suas vantagens competitivas e, assim, 

partem dessas premissas em direção à análise das condições econômicas gerais 

do ambiente produtivo e sua influência no futuro próximo, considerando-se o grau 

de dinamismo desse ambiente. 

Apesar da evidência supracitada, acredita-se que Porter (1989) e Ferraz, Kupfer 

e Haguenauer (1995) apresentem grandes similaridades em seus modelos. O 

vértice referente à estratégia, estrutura e rivalidade das empresas de Porter(1989) 

é similar aos fatores empresariais, acrescidos dos aspectos referentes· ao 

Mercado (tamanho e dinamismo) e à Configuração da Indústria (desempenho e 

capacitação) citados na competitividade estrutural presentes no modelo de 

Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995). 

As indústrias de apoio de Porter (1989) são citadas por Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer (1995) no triângulo da competitividade estrutural, mais 

especificamente no vértice da Configuração da Indústria. As indústrias correlatas 

de Porter (1989), embora não citadas por Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995) 

podem ser incluídas nesse vértice, por estarem relacionadas com aspectos da 

indústria. 

Porter (1989) somente considera as condições de demanda interna, também 

mencionadas por Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995) no vértice do mercado 

(tamanho, dinamismo e grau de sofisticação) do triângulo da competitividade 

estrutural. Nesse aspecto, Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995) são mais 
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abrangentes ao considerarem a demanda externa, ou seja, acesso a mercados 

internacionais (vértice do Mercado, no triângulo da competitividade estrutural). 

As Condições de Fatores de Porter (1989) demonstram grandes semelhanças aos 

fatores sistêmicos de Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995). 

o governo, em Porter (1989), pode ser comparado ao vértice de Regime de 

Incentivos e Regulação da Concorrência de Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995). 

Suas ações também estão presentes nos fatores sistêmicos de Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer (1995). 

Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995) não consideram a influência do acaso, 

descrita por Porter (1989) em seu modelo. 

1.8- Aplicação do modelo de Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995) e Porter 

(1989) ao problema proposto 

Através da análise comparativa entre os modelos de Ferraz, Kupfer & 

Haguenauer (1995) e Porter (1989), descrita no item 1.4, o presente estudo 

define, como modelo teórico a ser aplicado ao setor siderúrgico, aquele proposto 

por Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995) acrescido do "acaso" e das "indústrias 

correlatas", descritos por Porter (1989)7, como ilustrado na figura 1.4. 

7 Optou-se pela adoção do modelo de Ferraz. Kupfer & Haguenauer (1995), como modelo principal, por 
acreditar ser esse mais sintético e. ao mesmo tempo. mais completo e, por isso, de mais fácil aplicação. 
Reconhece-se. no entanto. que o modelo de Porter (1989) tamhém poderia ser utilizado. desde que, fosse 
complementado em suas limitações. em relação ao modelo de Ferraz, Kupfer & Haguenauer (1995), de 
acordo com as ohservações feitas no item IA. 
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Figura 1.5: Modelo proposto para análise da competitividade do setor 
siderúrgico 

Configuração da 
Legais-regulatórios Indústria· 

Macroeconômicos 

/~adO 

Regime de incentivos 
e regulação 

Acaso 

* A configuração da indústria 
é composta pelos fatores 
descritos na figura 1.3 
acrescido das indústrias 
correlatas 
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CAPíTULO 2 

2- O SETOR SIDERÚRGICO 

2.1-0 processo produtivo do aço 

A produção do aço pode ser do tipo integrada ou semi-integrada. Na primeira, a 

transformação pode ocorrer através da redução do minério de ferro, com carvão 

mineral ou vegetal, ou com gás natural. Nas usinas semi-integradas, o aço é 

produzido pela fusão e refino de metálicos adquiridos, como ferro esponja 

proveniente de outras usinas e sucata ferrosa (IBS, 1990, apud. Braga, 1996). 

Para esse dois tipos de produção existem grande variedade de opções de 

equipamentos, opcionais ou obrigatórios. Uma usina deve possuir, pelo menos, 

aciaria, lingotamento e laminação. Pode opcionalmente possuir sinterização ou 

pelotização, alto-forno e metalurgia de panela (Paula, 1998). A figura 2.1 descreve 

as principais rotas tecnológicas da siderurgia. 

A redução consiste na transformação de minério de ferro em ferro gusa ou ferro 

esponja. O alto-forno é o equipamento utilizado para a produção do ferro-gusa. 

Durante esse processo, pode-se utilizar, como redutores, o coque (carvão 

mineral)8 ou carvão vegetal. O minério de ferro é tratado, antes de ser utilizado no 

alto-forno, através dos processos de sinterização ou pelotização, que têm o 

objetivo de aglomerar os "finos" de minério. Geralmente, a sinterização é instalada 

na própria usina, enquanto a pelotização é realizada nas mineradoras9
. No alto

forno a coque, o processo de injeção de carvão pulverizado (que permite a 

substituição parcial do coque pelo carvão bruto) vem sendo utilizado. Segundo 

Paula (1998), o processo de injeção de carvão pulverizado proporciona redução 

8 A maioria das usinas integradas utiliza alto-fornos a coque. A produção à base de carvão vegetal é utilizada 
apenas no Brasil, Argentina. Paraguai e Malásia (lLAFA, 1988, apud. Paula, 1998). 

9 Existe ainda o minério de ferro granulado (/ump), que não necessita tratamento prévio. Porém é um produto 
escasso. 
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de custo operacional1o e possibilita o adiamento da renovação das baterias de 

coque, que exigem elevados investimentos e possuem grande impacto ambiental. 

Figura 2.1 - Principais Rotas Tecnológicas da Siderurgia 

Usina Integrada a Coque 

su~ 

Lingotam 
r.nn\l~n 

Semi- A-
r~h::lfinc:: 

Lamina -
r~n 

Sinter 

Metalurg 
P~n~l~ 

Semi- A-
r~h~rinc:: 

Lamina -
I"~n 

Fonte: Bamett & Crandall (1986), apud Paula (1998) 

Usina Semi-Integrada 

Forno 
J=16trirn 

Metalurg 
P~n~l~ 

Semi- A-
r~h~rinc:: 

Lamina -
r~n 

10 Paula (1998) constata que o custo do coque no Brasil, é da ordem de U$II O/ton, enquanto o do carvão 
pulverizado é de U$38/ton. A taxa de substituição é de aproximadamente 0,84, o que torna o custo do carvão 
da ordem de U$45/ton. 
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Existe ainda um terceiro tipo de usina integrada à base de redução direta, que, 

ao invés do ferro-gusa, produz o ferro-esponja 11, utilizado para consumo próprio 

da siderúrgica. O ferro-esponja é utilizado em fornos elétricos a arco, juntamente 

com a sucata. Possibilita a produção de aços com maior grau de pureza que a 

sucata, devido a seu menor teor de enxofre e fósforo. 

O ferro-gusa ou o esponja são conduzidos para a próxima etapa do processo: o 

refino ou fabricação do aço. Essa etapa é composta por três equipamentos: 

aciaria, lingotamento e metalurgia da panela (opcional). A aciaria é o processo 

onde o aço é produzido. Quando utiliza o ferro-gusa, é chamada de aciaria básica 

a oxigênio. Caso utilize o ferro-esponja, é chamada de aciaria elétrica. As aciarias 

podem ser do tipo fornos Siemens-Martin, Bessemer, conversores LO (oxigênio) e 

fornos elétricos a arco. Usinas que utilizam os dois primeiros tipos são 

consideradas obsoletas. A tabela 2.1 determina a taxa de utilização de cada 

processo para diversos produtores mundiais. 

Após a produção, o aço passa pelo processo de lingotamento, que pode ser do 

tipo convencional (Iingoteiras) ou contínuo. O último permite melhor rendimento, 

além de eliminar as lingoteiras, fornos-poço e laminador primário, tornando o 

produto final de melhor qualidade. 

A interligação da fabricação do aço com as máquinas de lingotamento é chamada 

de metalurgia da panela. Os principais equipamentos utilizados nesse processo 

são o forno-panela (aciaria elétrica) e a desgaseificação a vácuo (aciaria básica a 

oxigênio) . Possibilita a elaboração de aços nobres por permitir o ajuste fino entre 

a temperatura e a composição química. Esse processo permite a redução do 

processo de fusão (sucata, gusa e esponja) e refino (ajuste fino) a uma só etapa. 

II o Ferro esponja é também conhecido como ferro diretamente reduzido, com a sigla em Inglês DRI, ou 
ferro briquetado a quente. com a sigla HBI. 



Tabela 2.1: Produção Siderúrgica e Indicadores de Modernização 

Tecnológica por Países, em (%),1996. 

País 1-----~ ......... -'"'-""'--L..Ll""""""r.;w.:---___; Lingotamento 
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No último processo, a laminação, o aço é transformado em produtos finais, que 

podem ser assim classificados (Braga, 1996): 

• Produtos laminados planos, placas, bobinas, chapas grossas e finas 

laminadas a quente, zincadas e folhas metálicas; 

• Aços não planos pesados, como trilhos e perfis pesados; 

• Aços não planos leves, como vergalhões, fio-máquina, barras e perfis leves; 

• Aços especiais (aços finos ao carbono, de baixo teor de liga ou inoxidáveis). 
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2.2-Histórico do Setor Siderúrgico Nacional 

Para análise da competitividade atual do setor siderúrgico brasileiro, é útil um 

breve retorno histórico. Seguem os principais acontecimentos: 

• Em 1925, surge a Usina de Sabará, da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, 

sendo a primeira usina integrada da América do Sul a utilizar carvão vegetal 

como redutor; 

• Em 1937, entra em operação o primeiro alto-forno da Belgo Mineira de João 

Monlevade, sucedido pela aciaria em 1938 e a laminação e a trefilaria em 

janeiro de 1940. Em 1943 a usina contava com todas unidades instaladas e 

uma capacidade de 100 mil toneladas de aço por ano; 

• Em 1946, é inaugurada a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), com 

capacidade de 270 mil toneladas ano. Pioneira na fabricação de aços planos 

e na utilização de coque no Brasil, no setor. Foi criada pelo govemo Vargas 

com objetivos nacionais-desenvolvimentistas e de independência econômica; 

• Em 1951, após crise de financiamento do empreendimento, a Acesita inicia 

sua produção, com capacidade de 60 mil toneladas; 

• Construção da Cosipa em 1953. Inicialmente concebida como empresa 

privada, somente deu início à sua construção como estatal em 1951; 

• Em 1954, é inaugurada a Mannesmann, com capacidade de 100 mil 

toneladas; 

• Em 1956, a Acesita inicia a produção de aços especiais; 

• A Usiminas é fundada em 1956. Inicialmente concebida como uma joint

venture nipo-brasileira, logo se tornou totalmente estatal12
; 

• Entrada em operação do primeiro alto-fomo da Usiminas. No fim de 1963, 

todas as unidades já estavam em operação. A usina teve um custo total de 

implantação de U$250 milhões e uma capacidade nominal de 500 mil 

toneladas (Paula, 1998); 

12 Paula (1998) constata que esse procedimento se tornaria característico da siderurgia nacional. Inicialmente 
as empresas eram constituídas por capitais privados e/ou governos estaduais e, dada a insuficiência de 
recursos. em determinado estágio em que o empreendimento já era irreversível. o governo federal ou o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), hoje BNDES, absorvia a responsabilidade pela 
conclusão e pelos compromissos. 
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• No final de 1963, a laminação da Cosipa inicia sua operação. Em 1965, os 

principais setores estavam em operação, com a capacidade nominal de 500 

mil toneladas e um custo total de implantação de U$300 milhões (Paula, 

1998); 

• Após uma década de resultados pouco favoráveis durante a primeira metade 

da década, em 1968, o governo lançou o I Plano Nacional Siderúrgico (PNS), 

propondo: 

( .. .) ''a)uma comissão para o desenvolvimento do aço, como um corpo 

permanente interministerial, para estabelecer as políticas globais do setor; b) 

uma holding das companhias estatais, que se denominaria Brassider; c)uma 

comissão para o desenvolvimento do setor privado, para coordenar a 

expansão desse segmento; d)o Fundo Nacional de Siderurgia (Funasi), 

visando a financiar a expansão do setor"( ... ) (Paula, 1998, p.229). 

• Em março de 1968, é criado o Conselho de Não-Ferrosos e de Siderurgia 

(Consider); 

• A holding, definida no PNS, é criada em 1974, com o nome de Siderbras13
• 

Nem o fundo nacional do aço, nem o órgão para o setor privado foram criados. 

• Em 1972, o país se posiciona como o 1 i maior produtor mundial de aço, 

conquistando o equivalente a 1 % do total mundial, com uma produção de 6,5 

milhões de toneladas ano. Ao longo da década de setenta, o setor é 

considerado como um dos setores prioritários do 11 Plano de Desenvolvimento 

Econômico (11 PND), sendo investidos U$13,5 bilhões de 1974 a 1980, 

concentrados na CSN, Cosipa e Usiminas. 

• Em 1980, a produção já atingia a ordem de 13 milhões de tonelada/ano, 

tornando o país o décimo produtor mundial. Os anos oitenta foram marcados 

pelo alastramento de uma crise mundial, proveniente da crise do petróleo, que 

afetou a siderurgia brasileira. Em 1982, a produção foi inferior em 15,3% em 

relação a 1980. 

L1 Iniciou suas atividades controlando a CSN, Usiminas, Cosipa, Cofavi, Cosim, Usiba e Piratini. (Paula, 
1998). 
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• Em 1983, a CST, Companhia Siderúrgica de Tubarão inicia suas operações 

com capacidade de 3 milhões de toneladas/ano, tendo inicialmente 51 % de 

participação acionária estatal. 

• Em 1986, a Açominas, concebida inicialmente como empresa estadual e 

posteriormente passando ao controle da Siderbrás, inicia operação com 

capacidade de 2 milhões de toneladas/ano. A empresa custou U$6,3 bilhões, 

sendo que U$2,47 bilhões foram provenientes de despesas financeiras, 

segundo Gerra et. alii (1989, apud. Paula, 1998). 

• O governo dá início ao processo de privatização em 1988, época em que o 

estado possuía aproximadamente 70% do controle da produção nacional de 

aço. A tabela 2.2 resume a privatização siderúrgica brasileira. 

Até o ano de 1988, início da desestatização do setor, as empresas privadas 

representavam aproximadamente 30% da produção nacional. Dentre elas, 

destaca-se o Grupo Gerdau, que possuía 12% da produção nacional; o Grupo 

Villares, com 2,7% e a Mannesmann (atualmente V&M do Brasil), com 2%, no ano 

de 1988, segundo Cossermelli (1998). 
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Tabela 2.2: Privatização da Siderurgia Brasileira, 1988-1994. 

Empresa Estrutura Capac. Data Técnica Valor Capital Principais adquirentes 

Produtiva (mil Venda Privatização Venda Total (%) em relação ao capital 

ton.) US$mi. Vendido volante 

Cosim Planta de 36 Set.88 Venda ativos 4 - Duferco 

tubos 

Cimetal Int.Carvão 200 Nov.88 Venda Ativos 59 - Gerdau e outros 

Vegetal 

Cofavi Semi- 500 Jul.89 Leilão 8 100 Duferco 

Integrada 

Usiba Int. 350 Out.89 Leilão 54 100 Gerdau 

Redução 

Direta 

Usiminas Integrada 4.200 Out.91 Leilão 1.461 70 Bosano Simonsen(7,6%), 

Coque Set.94 Of. Pública 480 16 outros Bancos (20,6%), 

CVRD (15%), Previ (15%), 

Outros fundos de pensão 

(11,1 %),distribuidores 4,4% 

Cosinor Semi- 100 Nov.91 Leilão 15 100 Gerdau 

Integrada 

Piratini Semi- 236 Fev.92 Leilão 107 73 Gerdau 

Integrada 

CST Integrada 3.000 Jul.92 Leilão 354 90 Bozano Simonsen (25,4) 

Coque Unibanco (20%), CVRD 

(4,4%). 

Acesita Int. 850 Out.92 Leilão 465 74 Pevi (15%), outros fundos 

Carvão de pensão(21 ,1%), Bancos 

Vegetal (18,6%) 

CSN Integrada 4.600 Abr.93 Leilão 1.495 91 CVRD (9,4%), Vicunha 

Coque (9,2%), Bamerindus (9,1 %), 

Bradesco (7,7%), outros 

bancos (18,3%) fundos de 

pensão (2,7%) 

Cosipa Integrada 3.900 Ago.93/ Leilão 360 60 Usiminas (49,7%) Bozano 

Coque 94 Of. Pública 226 24 Simonsem(12,4%), 

distribuidores 12, 4 % 

Açominas Integrada 2.400 Set.93 Leilão 599 100 Mendes Jr. (31,7%), Vilares 

Coque (6,2%), Bancos do Estado 

de Minas Gerais (7,4%), 

CVRD (5%) 

Fonte: Paula, 1995, apud., Paula, 1998. 
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2.3- Descrição do Setor Siderúrgico Nacional 

Atualmente, o Brasil ocupa a oitava colocação no ranking de produtores mundiais 

de aço bruto (tabela 2.3) e primeira no ranking da América Latina (tabela 2.4). A 

produção anual do país é de 27,9 milhões de toneladas, ou seja, 3,3% da 

produção mundial e 49,7% da produção da América Latina, de acordo com os 

dados do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) de 2001. 

Tabela 2.3: Produção Mundial de Aço Bruto. 

País 

China 
Ja-ºão 
EUA 
Rússia 
Ret. Fed. Alemanha 
Coréia do Sul 
Ucrânia 
Brasil 
India 
Itália 
França 
Formosa 
Canadá 
ESjlanha 
México 
Reino Unido 
Turquia 
Bélgica 
Polônia 
Austrália 
Africa do Sul 
Irã 
Rep. Tcheca 
Países Baixos 
Austria 
Suécia 
Romênia 
Rep. Kasaquistão 
Argentina 
Finlândia 
Venezuela 
Rep. Eslovaca 
Indonésia 
Outros 
Total 

* Dados preliminares 

Fonte IBS (2001, P.1/4) 

1995 1996 1997 

95,4 101,2 1089 
101,6 98,8 104,5 
95,2 95,5 985 
51,6 49,3 48,5 
42,1 39,8 45,0 
36,8 38,9 42,6 
22,3 22,3 25.6 
25,1 25,2 26,2 
220 238 24,4 
27,8 23,9 25,8 
18,1 176 19,8 
11,6 12,4 16,0 
14,4 14,7 15.6 
13,8 12,2 13,7 
12,1 13,2 142 
17,6 18,0 18,5 
13,2 13,6 145 
11,6 10,8 10,7 
11,9 10,4 11 6 

8,5 8,4 8,8 
8,7 8,0 83 
4,7 . 5,4 6,3 
7,2 6,5 68 
6,4 6,3 6,6 
5,0 4,4 5,2 
5,0 4,9 5,1 
6,6 61 67 
3,0 3,2 3,9 
3,6 41 42 
3,2 3,3 3,7 
3,6 4,0 40 
4,0 3,6 3,8 
4,1 4,1 3,8 

32,7 36,4 37,3 
750,5 750,3 799,1 

Unidade: 106 tona 

1998 1999 2000* 2000(%) 

1146 124,0 127,2 15 O 
93,5 94,2 106,4 12,6 
98,7 97,4 101,5 12,0 
43,8 51,5 59,1 7,0 
44,0 42,1 46,4 5,5 
39,9 41,0 43,1 5,1 
24,4 27,5 31,4 3,7 
25,8 25,0 27,9 3,3 h 
235 243 26.9 3.2 
25,7 24,7 26,7 3,2 
201 20,2 21 O 2,5 
16,9 15,4 16,7 2,0 
169 16,2 16.7 2,0 
14,8 14,9 15,8 1,9 
142 15,2 157 1,9 
17.3 16,3 15,2 1,8 
141 143 14,3 1 7 
11,4 10,9 11,6 1,4 
99 88 10,5 1,2 
8,9 8,2 8,5 1,0 
80 79 66 0,8 
5,6 6,1 6,6 0,8 
65 56 6,2 07 
6,4 6,1 5,7 0,7 
5,3 5.2 5,7 07 
5,2 5,1 5,2 0,6 
64 4,4 4,8 0,6 
3,1 4,1 4,8 0,6 
42 38 4,5 05 
4,0 4,0 4,1 0,5 
36 33 3,8 04 
3,4 3,6 3,7 0,4 
2,7 2,8 3,4 0,4 

35,7 34,3 38,0 4,5 
777,5 788,4 847,4 100,0 



Tabela 2.4: Produção de Aço Bruto da América Latina. 

País 

Brasil 
México 
Argentina 
Venezuela 
Chile 
Peru 
Trinidad eTobago 
Colômbia 
Cuba 
América Central 
ParaQuai 
Equador 
Uruguai 
Total 

* Dados preliminares 

Fonte IBS (2001, P.1/5). 

1995 

25.076 
12.147 
3.581 

3.567 
1.014 

512 
738 
714 
207 

28 
95 
35 
41 

47.754 

1996 1997 1998 

25.237 26.153 25.760 
13.172 14 .. 218 14.182 

4.075 4.169 4.216 
3.956 3.987 3.553 
1.175 1.167 1.171 

578 607 631 
695 736 777 
695 734 636 
231 342 283 

84 127 79 
96 66 56 
20 44 46 
34 39 52 

50.051 52.442 51.442 
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Unidade: 103 tono 

1999 2000* 2000(%) 

24.996 27.865 49,7 
15.243 15.659 27,9 
3.805 4.474 8,0 
3.261 3.835 6,8 
1.291 1.352 2,4 

559 749 1,3 
729 741 1,3 
534 660 1,2 
303 336 0,6 

76 229 0,4 
56 77 0,1 
53 65 0,1 
45 38 0,1 

50.951 56.080 100 

A siderurgia caracteriza-se pela elevada exigência de emprego de capital 

intensivo, ou seja, necessita de grandes investimentos em equipamentos, 

pesquisa e desenvolvimento, entre outros. O setor apresenta natureza cíclica, por 

depender da atividade de indústrias consumidoras, principalmente dos setores 

automobilísticos, implementos agrícolas, construção civil, utilidades domésticas, 

indústria naval e infra-estrutura (Cossermelli, 1998). 

O setor vem desempenhando um papel importante para o desenvolvimento da 

economia brasileira. É o terceiro setor que mais contribui para a balança 

comercial do país, com receita anual de exportação de US$ 2,8 bilhões. 

Cossermelli (1998) observa que, apesar da produtividade média ainda baixa se 

comparada a parâmetros internacionais, o aço brasileiro é competitivo. Atribui 

essa competitividade ao baixo custo da matéria-prima , principalmente o minério 

de ferro, e da mão de obra nacionais. Entretanto, destaca, como desvantagem 

nacional, o elevado custo de capital, o custo de transporte, a carga tributária e o 

custo de movimentação nos portos ainda deficitários em termos de equipamentos, 

se comparados aos portos localizados em países de primeiro mundo. 

A indústria siderúrgica brasileira é representada por quinze empresas/grupos: 

Acesita, Açominas, Aços Villares, Barra Mansa, Belgo Mineira, CBAço, Cosipa, 
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CSN, CST, Gerdau, Itaunense, MWL Brasil, V& M do Brasil e Usiminas. A tabela 

2.5 descreve a produção de Aço Bruto para cada uma das empresas ao longo dos 

últimos cinco anos. O maior produtor nacional é a CSN (4,8 milhões de 

toneladas/ano, aproximadamente), seguido pela Usiminas (4,3 milhões de 

toneladas/ano, aproximadamente) e pelo Grupo Gerdau (3,5 milhões de 

toneladas/ano, aproximadamente) . 

Tabela 2.5: Produção de Aço Bruto por Empresa. Unidade: 103 tono 

Empresa 1995 1996 1997 1998 1999 

Acesita 612 624 632 687 786 
Açominas 2.435 2.400 2.376 2.330 2.355 
Aços Villares 716 673 746 625 632 
Barra Mansa 308 351 364 346 390 
Belgo Mineira 1661 2.054 2.117 2.157 2.267 
CBAço 35 35 44 41 40 
Copala 8 1 1 - -
Cosipa 3.598 3.604 3.791 3.519 2.593 
CSN 4.340 4.364 4.796 4.708 4.851 
CST 3.739 3.573 3.714 3.818 4.414 
Gerdau 2.752 2.878 3.043 2.964 3.259 
Itaunense 124 102 78 72 33 
MWL Brasil (*) 27 16 21 37 31 
V&M do Brasil 561 523 501 433 365 
Usiminas 4.160 4.039 3.930 4.023 2.980 
Total 25.076 25.237 26.153 25.760 24.996 

-Obs.: Corresponde a produçao de aço em lingotes + produtos de 

lingotamento contínuo + aço para fundição. 

2000* 

856 
2.620 

660 
393 

2.571 
8 
-

2.746 
4.782 
7.752 
3.496 

-
24 

519 
4.438 

27.865 

(*)Produção destinada exclusivamente à fabricação de peças fundidas. 

Fonte: IBS (2001, p.1/7) 

A produção brasileira se mantém praticamente estável desde 1995, mantendo 

ociosidade, em relação à capacidade instalada, da ordem de 29 milhões de 

ton./ano (Cossermelli, 1998), exceto para o ano de 2000, em que se aproximou 

desse valor. 

O consumo de aço no Brasil reduziu entre 1988 e 1992, devido à recessão 

econômica, chegando a 8,9 milhões de toneladas em 1992. Em 1993, foi de 10,6 

milhões de toneladas e, em 1994 e 1995, ficou na ordem de 12 milhões de 

toneladas. Em 1996, foi de 13 milhões de toneladas. Em 1997, atingiu 15,3 



41 

milhões de toneladas. Em 1998, 14,5 milhões de toneladas; em 1999, 14 milhões 

de toneladas e, em 2000, atingiu 15,8 milhões de toneladas. 

Considerando-se uma produção nacional da ordem de 28 milhões de toneladas, 

constata-se que 56% da produção é destinada ao mercado interno. Entretanto, o 

mercado externo demonstra, ao longo dos anos, ser de crescente participação na 

composição das vendas nacionais. Essa tendência iniciou-se a partir da referida 

crise de 1980, em que, dada a retração no consumo interno, tomou-se necessária 

a busca de alternativas externas para o escoamento da capacidade instalada. 

Atualmente, o aço é um dos principais produtos de exportação nacional. 

" A recessão econômica contribuiu para o consumo interno de aço não ter 

acompanhado o crescimento populacional e do PIB, no decorrer da década 

de 80. O consumo "per capita" interno era de 90 Kg de aço por habitante ao 

ano, o que colocava o Brasil em 44° lugar no "ranking mundial". Em 

contrapartida, o Brasil alcançou uma posição de destaque enquanto 

exportador de aço" (Braga, 1996, p.63). 

A década de 80 também trouxe queda na produção mundial. Segundo Braga 

(1996, p.64), essa reduziu de 750 milhões de toneladas/ano de aço bruto em 

1979 para 645 milhões de toneladas/ano em 1992, o que gerou ociosidade no 

setor, ocasionando redução nos preços internacionais do aço. O setor tornou-se 

também mais competitivo após novos produtores se integrarem ao comércio 

mundial, como o Brasil e a Coréia do Sul, o que levou a uma crescente 

internacionalização da produção. 

Segundo Paula (2001), a proporção de consumo entre aços longos e planos varia 

de acordo com o grau de industrialização do país. Em países em 

desenvolvimento, o consumo tende para aços longos, mais direcionados para a 

construção civil. Nos países desenvolvidos, o consumo de aços planos é em 

maior proporção em relação ao consumo total, devido à demanda em ramos 

industriais como o complexo metal-mecânico (em particular a cadeia automotiva) . 
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Paula (2001) ressalta que a estrutura produtiva da siderurgia brasileira 

assemelha-se bastante àquela existente em países desenvolvidos, onde a 

proporção dos laminados longos é de cerca de 35%. Uma exceção é evidenciada 

pela Turquia, onde cerca de 85% da produção é de laminados longos. 

2.4-Aplicação do modelo proposto nessa dissertação (item 1.5), para análise 

da competitividade do Setor Siderúrgico Brasileiro 

Os itens analisados foram identificados através de entrevistas com profissionais 

do setor (citados posteriormente, ao longo do estudo) e de pesquisa exploratória 

em livros, artigos e documentos14
• 

2.4.1-Fatores Empresariais 

Segundo Chehebe15 (informação verbal), existem três marcos históricos no setor, 

que contribuíram para o aumento de sua competitividade: 

• A década de sessenta, com a política de substituição das importações 

promovida pelo governo federal com o intuito de fortalecer a base econômica 

nacional e criar as condições para que o Brasil fosse mais competitivo no 

cenário mundial, o setor exigiu investimentos governamentais intensivos, com 

o objetivo de suportar a expansão da indústria automobilística nacional. Nesse 

período, teve como foco o mercado interno. 

)~ As entrevistas com os profissionais do setor siderúrgico e a pesquisa bibliográfica também identificaram. 
como fatores intluenciadores da competitividade desse setor. o elevado custo financeiro do capital no Brasil. 
necessário para o financiamento do setor. e a inex.istência no país de um sistema de informação eficiente. 
oferecido pelo governo. que permita às siderúrgicas nacionais identificarem movimentações da concorrência 
estrangeira dentro do país. como. por ex.emplo. o aumento das importações de produtos siderúrgicos por 
parte das empresas nacionais. Por limitação de informações de dados sobre esses dois fatores e de tempo para 
conclusão dessa dissertação. optou-se em não estudá-los no presente trabalho. 
), Todas as informações verbais do Sr. Ribamar Chehebe. Diretor do Instituto Brasileiro de Siderurgia (lBS). 
foram obtidas em entrevista realizada em Novembro de 200 I. 
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• O final da década de setenta, em função do segundo choque do petróleo, o 

governo exigiu uma redução de dez por cento no consumo de óleo 

combustível da indústria. Isso foi concretizado para a siderurgia mediante o 

protocolo para economia do óleo combustível. Para o atendimento dessa 

exigência, investiu-se na otimização dos processos, na racionalização e 

substituição de equipamentos e na alteração do processo tecnológico: 

ciemens martins substituído pelo LO, proporcionando redução no custo de 

produção e no consumo de energia. A redução do consumo interno do aço, 

nesse período, levou à busca pelo mercado externo. 

• A década de noventa, com a privatização do setor que trouxe melhor 

gerenciamento para as empresas. A privatização permitiu o fortalecimento da 

siderurgia, libertando as indústrias da interferência e do entrave estatal. 

Proporcionou expressivos ganhos de produtividade, além da possibilidade de 

realização de novos investimentos, visando a redução da defasagem 

tecnológica existente. A redução do controle de preços pelo governo e a 

abertura da economia, facilitaram a importação de produtos e de tecnologia 

siderúrgica. As empresas passaram a investir mais em modernização, 

desenvolvimento tecnológico e ampliação de capacidade, além de programas 

de melhoria da qualidade e redução de custos, o que contribuiu para o 

aumento da competitividade do setor. 

Para Rinaldo Campos Soares 16, presidente da Usiminas, dentre os aspectos 

polêmicos que sempre giraram em torno da privatização, seis valores devem ser 

preservados no que diz respeito à ação empresarial do governo, durante as 

décadas de 50,60 e 70: 

• O empreendedorismo, com o objetivo de promoção do desenvolvimento 

nacional, principalmente em setores que exigem longos prazos de maturação 

e onde há desinteresse ou escassez de recursos privados; 

16 SOARES, Rinaldo Campos. Usiminas dez anos após a privatização. Jornal Estado de Minas, 28/1012001, 
pp.IO. 
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• A promoção do bem-estar para a sociedade comum, definindo a prioridade 

dos investimentos, dada a escassez de recursos; 

• A utilização das empresas para a melhoria da educação e, através dessa, a 

transformação da sociedade; 

• O espírito de equipe e coesão dos quadros da empresas garantindo o 

cumprimento de objetivos estratégicos; 

• O estímulo permanente à gestão compartilhada; 

• A busca do desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente. 

Entretanto, segundo Rinaldo Campos Soares (ibid.), a empresa pública convivia 

com determinados vícios que comprometiam a competitividade da siderurgia, tais 

como: excesso de burocratismo; acomodação das pessoas; baixo compromisso 

com geração de lucros e retornos sobre os investimentos; processos gerenciais 

com maior foco para o interior da organização e menor ênfase no ambiente 

externo; isolacionismo defensivo; subordinação da empresa a interesses políticos 

do Estado; uso da empresa como instrumento de política econômica e 

distanciamento entre as decisões e a realidade prática do mercado. 

Todos esses fatores, associados à incapacidade do Estado de realizar os 

investimentos necessários para a siderurgia, levaram o governo a optar pela 

privatização das empresas, como alternativa estratégica para o setor. Rinaldo 

afirma que, no caso da Usiminas, nos dez anos pós-privatização, os seis valores 

acima mencionados foram preservados, ao mesmo tempo em que foram 

praticadas profundas reformas nos processos gerenciais necessárias à 

manutenção e aumento da competitividade da Empresa. Destaca ainda que, ao 

longo desses anos, as progressivas melhorias de desempenho evidenciadas 

pelos indicadores tradicionais são fruto das seguintes evoluções no que diz 

respeito ao gerenciamento: 

• Gestão profissionalizada; 

• Conquista de autonomia estratégica; 

• Redução do burocratismo, com simplificação, flexibilidade e agilidade 

operacional; 
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• Atualização tecnológica de produção e gerenciamento; 

• Direcionamento da empresa para o mercado; 

• Ampliação do negócio; 

• Ampliação do horizonte estratégico. 

o custo da mão-de-obra brasileira é relativamente baixo. Segundo Cossermelli 

(1998), varia na ordem de US$10,4/hora, apesar da elevada participação dos 

encargos sociais que perfazem cerca de 50% desse valor. A produtividade da 

mão-de-obra na siderurgia nacional é de 8 homem.hora/tonelada em 1995, o 

que, apesar das melhorias nos últimos anos, ainda é inferior ao de países 

desenvolvidos que se encontra no patamar de 5 homem.hora/tonelada. 

"Entretanto, considerando a baixa produtividade de sua mão-de-obra, 

impactando negativamente no custo final de mão-de-obra, a posição do Brasil 

cai para terceiro lugar com US$ 83/ton, após México e Coréia do Sul com 

respectivamente US$77/ton e US$79/ton. Porém ainda é uma posição 

bastante vantajosa em termos mundiais, visto que EUA, Japão e Alemanha 

representam custos de respectivamente US$162/ton, US$186/ton e 

US$209/ton" Cossermelli (1998, p. 20). 

A mão de obra da siderurgia nacional é constituída por um corpo técnico de 

elevada capacitação, adquirido ao longo dos anos. 

Fazendo referência ao modelo descrito no item 1.5, proposto nesta dissertação 

para análise da competitividade do setor siderúrgico, pode-se concluir que os 

fatores empresariais, atualmente, exercem influência positiva para a 

competitividade desse setor. As siderúrgicas brasileiras são dotadas de gestão 

profissionalizada, recursos humanos com elevada qualificação e competência 

tecnológica para produzir e inovar em níveis altamente competitivos, se 

comparadas a outras indústrias siderúrgicas no mundo. 

Destaca-se, como agente influenciador nesses fatores, o papel do governo na 

implantação e desenvolvimento do setor, desde a década de 20 até o final da 
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década de 80, ainda como o seu principal investidor e controlador acionário das 

mais importantes siderúrgicas nacionais. Apesar de estarem as siderúrgicas 

brasileiras sob o protecionismo estatal, a imposição de metas para redução do 

consumo de óleo combustível, por parte do governo, é um exemplo a ser seguido 

de atuação bem sucedida do Estado. Isso ocorreu através do estabelecimento de 

metas e desafios e não somente através da proteção de mercado, para o 

desenvolvimento de setores de interesse nacional. 

o reconhecimento, por parte do governo, da necessidade de privatizar o setor 

siderúrgico também influenciou positivamente, por permitir a introdução de gestão 

profissionalizada nas empresas e alavancar os investimentos necessários para a 

manutenção e melhoria do padrão tecnológico das mesmas. 

Finalmente, vale lembrar que, no Brasil, a concorrência no mercado interno 

também deve aumentar nos próximos anos. A francesa Usinor, em parceria com 

dois grupos internacionais, está investindo 420 milhões de dólares numa 

siderúrgica em Santa Catarina, com previsão de início de operação para 2003. Irá 

competir com a CSN e a Usiminas e com a CST, na produção de aço galvanizado 

para a indústria automobilística e para fabricantes de linha branca. 

2.4.2- Logística 

o transporte intermodal de cargas 17 no Brasil convive com uma desequilibrada 

matriz, no que diz respeito às possíveis modalidades existentes. O transporte 

rodoviário é o mais utilizado em detrimento de outras opções, que, em 

determinadas situações, constituiriam alternativas mais eficientes em termos de 

custo de deslocamento. 

Não obstante o nível de utilização de cada alternativa mOdal, predomina no país 

uma precária situação da infra-estrutura das malhas e terminais em termos de 

J7 Considera-se. nesta dissertação. como modais de transporte: rodoviário, ferroviário, aquaviário e 
aeroviário. O transporte intermodal utiliza de mais de um moda\. 
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manutenção, fiscalização, segurança e administração, exceto para o caso do 

transporte aéreo. Apesar das alterações profundas pelas quais vem passando a 

estrutura da atividade de transporte no país, essas não foram suficientes ainda 

para aliviar o grande período em que o país esteve (e ainda continua), sem uma 

definida política nacional no que se refere ao setor de transportes de carga 

(Santos et alii., 1999). 

No tocante ao setor siderúrgico, observa-se que, para o transporte do aço 

internamente no país, predomina o transporte rodoviário, dada a insuficiência de 

malhas ferroviárias capazes de interligar siderúrgicas a seus clientes. No caso da 

exportação, predomina o ferroviário, interligado entre essas empresas e os portos 

nacionais. 

A ineficácia brasileira para o transporte de cargas influencia diretamente a 

competitividade do país, dificultando a internacionalização da economia nacional. 

"Parece claro que, países que não disponham de um sistema de transporte 

que opere de forma adequada, garantindo eficiência e custos reduzidos, 

estarão competindo no mercado com grandes desvantagens, podendo 

mesmo serem excluídos das principais trocas e intercâmbios em que se 

baseia atualmente a economia mundial. Não basta ter um sistema de 

transporte eficiente que garanta a distribuição e coleta de produtos e 

mercadorias no âmbito nacional. Também será necessário adequar o sistema 

de transportes de forma a garantir condições de competição em relações 

comerciais internacionais, viabilizando fluxos praticamente contínuos de 

produtos entre pontos relativamente distantes desses países" (Santos et alii., 

1999). 

Em pesquisa realizada, Santos et alii.(1999) concluem que as modalidades 

ferroviária e aquaviária são as de menor custo em contraposição ao aéreo, que 

apesar do maior custo apresenta a maior confiabilidade, qualidade, regularidade e 

segurança. O modal ferroviário é considerado como detendo operação 

inadequada no que diz respeito aos fatores confiabilidade, tempo de transporte, 

qualidade de serviços, regularidade, flexibilidade e integração. O modal rodoviário 
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é considerado como o mais eficiente, após o aéreo, em relação ao tempo de 

transporte de mercadorias e o de maior flexibilidade para o transporte de carga. A 

inconfiabilidade modal ferroviário tem inibido sua utilização pelo setor siderúrgico 

dentro do Brasil. Como observa Chehebe (entrevista citada), a utilização do 

sistema ferroviário tem comprometido a qualidade do atendimento aos clientes 

das siderúrgicas, haja vista que esse sistema não é confiável no cumprimento de 

prazos de entrega dos produtos que transporta. Isso contribui para a maior 

utilização do modal rodoviário, encarecendo o custo final do aço. 

Na mesma pesquisa, Santos et alii (1999) afirmam que os custos do transporte 

foram considerados inadequados tanto pelos usuários, quanto pelas empresas 

de transporte, constituindo um dificultador ao maior uso da intermodalidade. 

Como entraves à intermodalidade, também foram considerados os custos 

portuários, os custos ferroviários e os custos de navegação e cabotagem, além da 

deficiente infra-estrutura de transportes, sobretudo a portuária e a ferroviária. 

Segundo Cossermelli (1998), a tarifa para produtos siderúrgicos era de US$23/ton 

no porto do Rio de Janeiro e de US$28/ton no de Santos, face a uma média 

mundial de US$7,02/ton, como ilustra o gráfico 2.1. 

Gráfico 2.1- Custo de Movimentação de Produtos Siderúrgicos em Portos 

Qsto de rv1cMrrentação de Prodl1os Siderúrgicos 

30 
25 

S20 
~ 15 
~ 10 

5 
O 

4,7 

11 
4,8 

lJ 
4,8 4,8 5 

II II I 

Fonte: Cossermelli (1998, p.23) 

~I'l 

8 -
5 n--I I~ , 

18 19 

r:: r-:? 13 14 t;h __ ,'~ 
r- r-

;:f-- f- f- f-
~jô. 

, 
,',; 

?'f-- f- f- f-
}';.: 

~ -, '<~~ f:,'l, 

23 
19 r 
~ 

j#;-
,,,:. 

,,~ 

'/., - -
I:;:~ ", 

- -
~." r', 

28 
-

'" 

~.,. 

-" 
r 

i 
-i , 



49 

Considerando-se o custo médio dos portos brasileiros, descritos no gráfico 2.1, 

como sendo de US$17/ton, conclui-se que o custo portuário do Brasil eleva o 

preço do aço brasileiro em US$10/ton, em relação aos demais portos citados no 

mesmo gráfico. 

Cardos018 (informação verbal) destaca que, para o caso da Açominas, os custos 

com mão de obra nos portos em que a empresa detém participação acionária 

(Portos de Vitória e Praia Mole), são um dos principais fatores responsáveis pelo 

elevado custo de movimentação portuária. 

A desatualização tecnológica do setor de transportes também é relevante, no 

âmbito da frota nacional de navios, na elevada idade, em média, dos veículos 

ferroviários e rodoviários. Os equipamentos utilizados em pátios e terminais de 

transporte devem ser adequados às especificidades de cada modal. 

Segundo Chehebe (entrevista citada), no que diz respeito ao papel do governo 

como regulador e fiscalizador do serviço público, falta exercê-lo efetivamente. 

Como exemplo, cita as ferrovias que, caso optem por não operar em determinado 

trecho dentro da concessão, de acordo com os contratos, devem permitir que o 

translado seja feito por outros organismos que necessitem atuar no mesmo. Isso 

não tem ocorrido perfeitamente para o setor siderúrgico, o que dificulta a 

utilização desse meio de transporte. 

Os recursos humanos empregados no setor de logística no Brasil, segundo 

Santos et ali i (1999), são identificados como carentes de formação em nível 

executivo e gerencial, necessitando de uma formação mais integrada ao setor, 

com flexibilidade para se adequar a freqüentes mudanças do setor. Esses 

profissionais deverão ter visão logística contemplando fatores como eficiência, 

rapidez e confiabilidade nas diversas etapas dos processos. 

18 As informações citadas sobre Bernadete Oliveira Cardoso, especialista em Planejamento de Mercado da 
Açominas. forma obtidas em entrevista realizada em Janeiro de 2002. 
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Santos et alii. (1999) consideram a legislação e regulamentação atuais do setor 

como inadequadas para todos os modais indistintamente, sendo o ferroviário e 

aquaviário aqueles onde residem os principais problemas, o que dificulta a maior 

utilização desses dois modais para o transporte de produtos siderúrgicos dentro 

do país. 

Santos et alii. (1999) citam, ainda, os aspectos culturais que muitas vezes 

conduziram o setor de logística através de comportamentos individualistas por 

parte dos diversos operadores e o desinteresse em relação ao planejamento 

contínuo e a implementação de soluções que visavam o atendimento a objetivos 

parciais com pouco compromisso com o aprimoramento do setor. 

A baixa confiabilidade da estrutura logística nacional afeta diretamente os custos 

do aço brasileiro. Grande parte do transporte realizado por rodovias poderia 

migrar para outras opções modais, como o transporte ferroviário e a navegação 

de cabotagem, como em outros países do mundo. Tomando como exemplo a 

CSN, um relatório da empresa de consultoria McKinsey (apud. Blecher,2001) 

identificou em 1995 que a logística era um dos seus pontos mais vulneráveis. A 

empresa, para contornar esse problema, investiu U$37 milhões na concessão dos 

terminais de contêineres e de carvão do Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro 

além de deter participação em ferrovias. 

A presença das siderúrgicas em diversos modais de transporte no país, mesmo 

que ainda de forma deficitária, demonstra a importância vital da infra-estrura 

logística para a competitividade do aço. Na região Norte, por exemplo, a 

Companhia Vale do Rio Doce, maior produtora de minério de ferro do mundo, é 

responsável pela infra-estrutura, manutenção e utilização do complexo ferroviário 

de Carajás e Ferrovia Norte-Sul. No Sudeste, o transporte aquaviário é fortemente 

impulsionado pelas siderúrgicas, que têm importância relevante, nos portos, como 

exemplo, nos de Santos, Vitória e Rio de Janeiro. Usiminas, Cosipa e CST 

também detêm participação acionária em portos 19. 
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A opção de investimento nos modais de transporte poderia não ser tomada por 

parte das siderúrgicas, caso o país contasse com um sistema logístico eficaz. Isso 

permitiria que os recursos destinados por essas empresas para o setor pudessem 

ser direcionados para atividades de maior importância relacionadas à siderurgia, 

como pesquisa e desenvolvimento tecnológico, qualificação de recursos 

humanos, novos equipamentos, entre outros. 

Ao relacionar a logística brasileira ao modelo proposto para análise do setor 

siderúrgico nacional (item 1.5), conclui-se que, devido aos problemas 

apresentados por esse setor, o Brasil apresenta-se deficiente em sua infra

estrutura, o que torna-se um fator limitador para a competitividade do setor 

siderúrgico brasileiro. 

2.4.3- Energia elétrica 

A crise do setor de energia elétrica tem feito com que essa se torne um limitador 

do crescimento econômico, revelando a importância da existência de uma política 

capaz de equacionar a ampliação da oferta necessária para o crescimento do 

produto industrial brasileiro. 

Como observa Moreau (2000), "o maior risco para o Brasil. nesse momento. é o 

excesso de otimismo advindo de "planos emergenciais' . Há problemas na 

estrutura regulatória, na definição de uma política de investimento (internos e 

externos) capaz de suprir a demanda2o
, além de uma definição ainda incompleta 

sobre o modelo de Geração, Distribuição e Comercialização a ser adotado. 

A crise de energia elétrica vivida no último ano demonstrou que a escassez desse 

insumo é limitadora do crescimento econômico nacional, face à dificuldade para a 

19 Usiminas e CST nos portos de Vitória e Praia Mole e Cosipa no de Santos. 
20 Segundo Moreau (2000). o Plano Plurianual de Investimentos do governo (PPA), em 2000, somente previa 
U$7 bilhões para o setor. enquanto a Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica 
(ABRADEE) estimava que a necessidade fosse da ordem de U$15 bilhões para o mesmo período. Esses 
números demonstram a ausência de uma política de investimentos adequada, ainda no ano de 2000, o que 
veio a gerar a crise no setor em 200 I . 
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ampliação da oferta de energia. O setor elétrico, que no passado representou 

importante vetor de desenvolvimento, condiciona, atualmente, o crescimento do 

país, haja vista que o aumento da demanda é maior que a expansão da oferta. 

De acordo com Pires et alii (2001), o consumo total de energia elétrica do país, de 

1991 a 1994, cresceu a uma taxa anual média de 3,5%, enquanto o PIS cresceu a 

uma taxa média de 2,8% ao ano. De 1995 a 2000, o consumo total de energia 

elétrica cresceu a uma taxa média de 4,5% ao ano, enquanto o crescimento 

médio do PIS foi de 2,6%. De 1991 a 2001, o consumo total de energia elétrica 

cresceu a uma taxa média de 4,1% ao ano, enquanto o PIS cresceu a uma taxa 

de 2,6% ao ano, como ilustra o gráfico 2.2. Paralelamente, a expansão da 

capacidade instalada de energia elétrica cresceu, na década de 90, a uma taxa de 

3,3% ao ano. Considerando-se o período de 1995 a 2000, esse crescimento foi de 

3,8%. 

Pode-se concluir que o aumento no consumo de energia elétrica ocorreu a taxas 

superiores às taxas de crescimento de sua oferta em 0,8% ao ano, entre 1991 e 

2001. Haja vista a ausência de racionamento durante o período, pode-se afirmar 

que houve esgotamento da "capacidade ociosa" existente, proveniente de 

projetos realizados em períodos anteriores. 

Gráfico 2.2 - PIB versus Consumo de Energia Elétrica - 1981-2000 
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Fonte: ISGE e SIESE- Eletrobrás, em Pires et alii (2001, p.14). 
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Segundo Pires et alii (2001), a expansão do consumo de energia elétrica se deve 

aos aumentos de consumo das classes residencial e comercial, que têm sido 

superiores ao crescimento do consumo total de energia elétrica no Brasil, tabela 

2.6. 

Tabela 2.6- Indicadores Econômicos Selecionados - 1981-2000, em %a.a. 

Período Capacidade instalada PIB Consumo 

de Energia Elétrica Total Industrial Comercial Residencial 

1981-1990 4,8 1,6 5,9 5,4 5,5 7,4 

1991-2000 3,3 2,6 4,1 2,4 7,1 5,8 

Fonte: IBGE e SIESE- Eletrobrás, em Pires et alii (2001, p.14). 

De 1980 a 1990, os consumos residencial, comercial e industrial evoluíram de 

20,4%, 12% e 53,6% para 23,4%, 11,6% e 50,6%, respectivamente. Ao passo 

que, entre 1990 e 2000, a evolução para os mesmo segmentos foi de 27,6%, 

15,4% e 50,9 %, respectivamente. Como observam Pires et alii (2001), o aumento 

no consumo da classe residencial, na segunda metade da década de noventa, 

deve-se ao aumento do poder aquisitivo das classes de menor renda e do 

restabelecimento dos mecanismos de crédito, na primeira fase do Plano Real, que 

tiveram reflexo nas vendas de eletroeletrônicos e, em segundo momento, deve-se 

ao crescimento do setor informal, que transfere algumas atividades, antes 

realizadas em indústrias e comércios, para as residências. A redução no consumo 

no setor industrial deve-se a mudanças estruturais no crescimento da indústria 

provindas da modernização e do uso mais eficiente de energia elétrica. No 

tocante ao segmento comercial, Pires et alii (2001) atribuem o aumento do 

consumo à expansão dos shopping centers, à modemização dos serviços de 

forma geral e à ampliação do horário de funcionamento do comércio. 

Pires et alii (2001), em documento emitido através do BNDES, especificamente no 

mês de março, já alertavam sobre os risco de racionamento do setor elétrico. Tal 

documento leva à conclusão de que o executivo não esteve desinformado sobre 

esse risco, como chegou a pronunciar o Presidente da República. Os problemas 

demonstram, muito mais, serem provenientes de falhas e lentidão administrativas. 
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Pires et alii (2001) afirmam que o Plano Decenal de Expansão 2000-2009 da 

Eletrobrás já previa riscos relativamente importantes de déficits de energia 

superiores a 5% do mercado (limite aceitável) para o biênio 2001-2002, 

principalmente para o Sudeste, Centro-Oeste e o Nordeste. A Tabela 2.7 mostra 

que as regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentavam um risco de 11,9% e 9,3% 

para os anos de 2001 e 2002, respectivamente. Enquanto que para a Região 

Nordeste era de 10,9% e 11,7% para os mesmos anos, de acordo com as 

previsões contidas no Plano Decenal da Eletrobrás. 

Tabela 2.7- Riscos de Déficit de Energia Maiores que 5 % do Mercado - 2001-

2009 (em %) . 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sul 5,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Sudeste/Centro Oeste 11,9 9,3 2,6 0,9 0,9 1,7 1,5 1,5 1,4 

Norte 6,1 2,7 1,2 0,4 0,7 0,9 0,9 0,6 0,5 

Nordeste 10,9 11,7 3,2 1,4 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 

Fonte: Eletrobrás, Plano Decenal de Expansão 2000-2009 em Pires et ali i (2001, 

p.18). 

O sistema, no ano de 1999, operava com capacidade nominal instalada de 63,9 

GW. A Eletrobrás projeta um crescimento médio de consumo de energia de 5,5% 

ao ano para o período de 1999 a 2004. Logo, seriam necessários 85GW 

instalados no final de 2003 para suportar a demanda prevista para o mesmo 

período, de acordo com previsões do próprio Plano Decenal de Expansão da 

Eletrobrás, que projetava um crescimento de 4,7% a 4,3% do PIS para 1999 a 

2004 e 5,2% para 2004 a 2009. Com os investimentos previstos pelo programa, 

no final de 2003, a capacidade instalada seria de 88GW, considerando-se a 

importação de energia argentina. 

O Programa Decenal de oferta da energia elétrica prevê uma expansão de 56%, 

tendo o maior crescimento por parte das termelétricas, que deverão ter um 

crescimento de 192%. Pires et alii (2001) ressaltam, entretanto, os atrasos nesse 

programa para a implantação de usinas termelétricas e hidrelétricas. As primeiras 
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convivem com complicações na definição do modelo de investimentos privados. 

Já as segundas convivem com a morosidade do processo de licitação: 

( ... ) "das 31 usinas do programa indicativo de licitação de usinas de geração 

hidrelétrica para 2000-2001 - total previsto de 9,587 GW de capacidade 

instalada -, só 13 foram licitadas em 2000 (2,183 GW do total), dez delas em 

30 de novembro de 2000. Deve-se registrar que, no ano anterior, apenas a 

pequena UHE, de Durinhos (44MW), em São Paulo, havia sido licitada" 

(Pires et alii, 2001, p.19). 

No mês de Março, Pires et alii (2001) diagnosticavam os fatores de risco de 

racionamento de energia elétrica no Brasil. Posto que esse problema fez parte do 

convívio brasileiro em 2001, o presente texto altera os fatores de risco, 

classificando-os como "causas do racionamento de energia elétrica no Brasil". 

São elas: (i) a longa e dessincronizada transição do modelo estatal para o modelo 

privado, (ii) os riscos regulatórios do novo modelo e (iii) a ausência de articulação, 

tanto durante a concepção quanto na implementação das reformas do setor 

elétrico, de petróleo e de gás natural. 

A privatização do setor elétrico vem sendo caracterizada pela lentidão e falta de 

sincronização em relação à possibilidade de manutenção do nível de 

investimentos previstos pelo Plano Oecenal. 

( ... )"Esse aspecto pode ser ilustrado pelo fato de que, ( ... ) o novo modelo 

começou a ser implementado em 1993, enquanto, em 2000, apenas 20% do 

setor de geração estava sendo operado pela iniciativa privada - muito 

embora cerca de 70% do segmento downstream da cadeia produtiva de 

eletricidade já esteja sob o controle privado" (Pires et alii, 2001, p.20). 

Os investimentos por parte do estado para o setor não acompanharam o mesmo 

ritmo dos anos 70 e 80. Isso se deve ao fato da crise fiscal do Estado, que 

impossibilitou a continuação dos projetos de geração previstos nos planos da 

Eletrobrás. Os recursos destinados a essas empresas foram priorizados para o 

saneamento financeiro e a preparação para a privatização. O Estado apostou em 
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uma transição rápida, o que faria com que os investimentos privados suprissem a 

necessidade de demanda para a década de 2000. Porém o início das 

privatizações ocorreu pelo sistema de distribuição, ficando a geração em controle 

do Estado, incapaz de efetivar a expansão do sistema, criando uma fonte de 

incerteza sobre os rumos e o ritmo de abertura do setor, desestimulando 

investimentos privados. 

A segunda causa do racionamento de energia no país são os riscos regulatórios 

do novo modelo. Os investimentos privados não têm ocorrido de acordo com o 

necessário, face aos riscos inerentes ao modelo regulatório, especialmente os 

térmicos. 

( ... )':4s regras de funcionamento do novo modelo, construídas com os de 

competição para preservar a forma básica de funcionamento do sistema 

hídrico brasileiro, impõem riscos significativos para os investidores privados 

em usinas termelétricas" (Pires et alii, 2001, p. 22). 

De acordo com o atual modelo, os novos empreendimentos de geração de 

energia por termelétricas poderão ocorrer através de usinas flexíveis ou 

inflexíveis. As primeiras são complementares às hidrelétricas, o que torna o 

investimento possivelmente mais atrativo para proprietários de usinas hidrelétricas 

que para o produtor independente privado devido à falta de autonomia decisória 

sobre a unidade produtiva. As usinas inflexíveis deverão atuar com regras de 

bastante incerteza. Estarão concorrendo em desvantagem devido ao maior custo 

que o parque hídrico já instalado e atuarão em um contexto de riscos crescentes 

em relação ao negócio de venda de energia elétrica. Os riscos pelo não 

atendimento, salvo em situações de racionamento, é do gerador que deverá 

honrar seus compromissos, recorrendo ao mercado spot, expondo-se em casos 

de oscilações de custo marginal de operação do sistema elétrico brasileiro. 

Pires et alii (2001) ressaltam ainda os riscos para geradores privados de usinas 

hidrelétricas: primeiro devido a indefinições a respeito dos prazos de licenças 

ambientais, o que aumenta a incerteza sobre a realização de investimentos e a 
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concretização de seu financiamento e, segundo, devido ao uso múltiplo da água21 

que deverá reduzir as reservas existentes para tal finalidade. 

A terceira causa do racionamento se deve à má sincronização entre as reformas 

dos três segmentos do setor energético: energia elétrica, gás natural e petróleo. 

(. .. rEm que pese essas reformas estarem intrinsecamente relacionadas, a 

liberalização desses mercados está ocorrendo de forma fragmentada e vem 

sendo conduzida por diferentes instituições, com pouca articulação entre elas, 

seja no âmbito federal (Aneel e ANP) ou estadual, quando existem agências 

regulatórias da atividade de distribuição do gás natural (Pires et alii, 2001, 

p.24). 

No dia 9 de Janeiro de 2002, o governo anunciou alterações no atual modelo de 

administração do setor elétrico. As principais medidas são: o MAE foi extinto; o 

Ministério das Minas e Energia passa a ser responsável pelo planejamento 

estratégico do setor; a participação estatal nos investimentos em geração volta a 

ser responsável pela expansão da oferta; os preços não serão liberados em 2003; 

o aumento do percentual do mercado cativo; a instituição do "seguro apagão", que 

permitirá a construção de novas usinas termelétricas. 

Em substituição ao MAE, surge o MBE (Mercado Brasileiro de Energia), que será 

regulamentado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), ou seja, sob 

controle do governo, após conclusão de que o setor privado não conseguiu se 

auto-regulamentar, como era esperado a princípio. 

A geração continuará sendo estatal e o nível dos reservatórios será inversamente 

proporcional ao preço da energia. Quanto menor o nível, maior o preço. "Dessa 

forma, o governo acredita que haverá uma sinalização positiva para o aumento de 

investimentos no setor antes de crises de abastecimento", como observa Medina 

(2002). 

2\ Saneamento. transporte. geração de energia, irrigação. 
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No sistema atual, os contratos antigos entre as geradoras e as distribuidoras 

seriam renovados em 2003, com reajustes de preços. Nas novas medidas, não 

haverá mais a liberação dos preços para se evitarem aumentos excessivos na 

tarifa da energia. Paralelamente, a "energia velha" (provinda de geradoras 

estatais e de menor preço) será oferecida em leilões em todo sistema para não 

prejudicar a competição. 

As distribuidoras também passarão a arcar com os custos de novas ligações. No 

atual modelo, o consumidor deveria pagar parte do custo de acesso à rede de 

distribuição. 

É aumentada a exigência do mercado cativo da geradora para 95%, ou seja, só 

haverá liberdade de comercialização por parte da geradora em 5%. No modelo 

atual, o mercado cativo é de 85%. 

o "seguro apagão" representará um adicional ao valor da tarifa para a 

manutenção de geradoras à disposição para casos de emergência. 

o governo prevê ainda um subsídio para o gás proveniente do gasoduto Brasil

Bolívia, para reduzir o custo da energia nas termelétricas. Consumidores acima 

de determinado valor terão liberdade para a escolha da fornecedora. Os subsídios 

nas tarifas industriais serão eliminados e haverá revisão das tarifas de 

transmissão e nas energias asseguradas nos contratos, sob suspeita de que 

estejam superiores à capacidade de usinas fornecedoras. 

Sauer (apud. Folha de São Paulo, 2002) acha positivo o reconhecimento por parte 

do governo do fracasso do atual modelo. Entretanto acha fundamental que as 

novas medidas sejam discutidas de forma clara com a sociedade. Para ele, parte 

da capacidade de planejamento do setor, que era realizado pelas estatais, foi 

perdido com as privatizações, o que tornará mais difícil a elaboração de novos 

planos. Sauer ainda diz que a existência de vários interesses, em especial os de 

investidores privados, também trará dificuldades. 
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Oliveira (apud. Folha de São Paulo, 2002) avalia como correta a medida de não 

liberar as tarifas a partir de 2003. Para ele, essa liberação poderia levar a 

expressivos aumentos, podendo até mesmo gerar impactos excessivos sobre a 

inflação. Considera também correta a extinção do MAE, por ter sido comprovada 

a ineficiência dos agentes de mercado para o estabelecimento da auto

regulamentação. Oliveira vê, com a criação do MBE, uma manifestação de 

retomada de responsabilidade pelo setor elétrico. Entretanto avalia a liberação 

das tarifas, como inevitável a longo prazo. O governo apenas pretende evitar que 

a formação de preços do setor ocorra com base nos custos da "nova energia", ou 

seja, aquela proveniente das termelétricas. 

A crise do setor elétrico reflete diretamente na competitividade do setor 

siderúrgico, que depende desse insumo em ampla escala, como pode ser visto 

pela tabela 2.8: 

Tabela 2.8: Energia Elétrica no Setor Siderúrgico. Unid: MWH 

Ano Setor Siderúrgico 

Geração própria Suprimento Consumo 

externo 

1991 1.643.945 10.835.150 12.479.095 

1992 1.714.873 11.351.146 13.066.019 

1993 1.695.377 11.560.170 13.255.547 

1994 1.693.298 11.672.982 13.366.280 

1995 1.569.363 11.448.288 13.017.651 

1996 1.709.401 11.590.591 13.299.992 

1997 1.904.972 11.622.158 13.527.130 

1998 2.284.245 10.888.355 13.172.600 

1999 2.508.460 10.513.524 13.021.984 

2000 4.237.347 11.126.187 13.093.568 

Fonte: IBS (2001, P.6/9). 
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Com base nos dados da tabela 2.8, observa-se a tendência de evolução na 

geração própria de energia elétrica. Entretanto a dependência, por parte do setor 

siderúrgico, de suprimento externo ainda é elevada. 

A tabela 2.9 representa a matriz de consumo energético (ferro gusa e aço) do 

setor siderúrgico. Constata-se que a energia elétrica constitui, aproximadamente, 

25% de todo o consumo energético desse setor. A tabela demonstra que a 

energia elétrica é o terceiro recurso energético mais utilizado pela siderurgia, o 

que comprova que a crise energética exerceu influência negativa sobre a 

competitividade do setor siderúrgico brasileiro. 

Tabela 2.9- Matriz energética (ferro gusa e aço) do setor siderúrgico brasileiro 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Gás Natural 2,2 2,3 2,5 2,3 2,6 3,5 4,4 4,1 3,6 3,9 

Oleo Combustível 2,6 2,5 2,8 2,8 2,7 2,3 2,3 1,8 1,4 1,2 

Gás de Coqueria 5,9 6,0 5,8 5,6 5,7 6,1 6,7 6,0 5,9 5,2 

Coque de Carvão 33,2 38,8 39,2 38,0 37,6 39,0 39,5 38,2 38,0 34,4 

Mineral 

Eletricidade 25,4 24,9 25,8 25,8 25,8 25,1 25,3 24,6 24,7 25,5 

Carvão Vegetal 29,2 23,9 22,8 22,7 22,5 20,9 18,4 18,7 17,6 18,3 

Outras 1,5 1,5 1,8 2,8 3,2 3,1 3,9 6,5 8,9 11,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Ministério das Minas e Energia, Balanço Energético 2000,(2001, p.57). 

A crise de energia elétrica provocou aumento das tarifas de energia, influenciando 

o custo de produção do aço brasileiro22
. Em média, na última década, o setor 

industrial consumiu 48% da energia elétrica produzida no país. O setor 

siderúrgico, se considerado somente a produção de ferro-gusa e aço, representa, 

em média, o equivalente a 11,8% do consumo da indústria e 5,7% da produção 

de energia elétrica do país. Esses dados demonstram a importância desse 

insumo para a siderurgia e a vulnerabilidade em que se encontra o setor face à 

crise de eletricidade. 

22 o aumento na estrutura de custo das empresas em decorrência ao aumento do preço da energia elétrica não 
foi disponibilizado pelas empresas do setor. Também não foi encontrada nenhuma literatura que descrevesse 
esse valor. talvez por ser ainda um fato recente. 



61 

Exceção pode se observada na CSN. Desde 1996, a empresa investiu na 

geração de energia elétrica tornando-se, mais que auto-suficiente, 

comercializadora do excedente gerado. Em 1999, inaugurou uma usina 

termelétrica, aproveitando gases industriais, gerados no processo de fabricação 

do aço, o que atendeu a 60% das necessidades da indústria. Além da 

participação na construção das usinas hidrelétricas de Igarapava, também 

inaugurada em 1999, e a de Itá, concluída em fevereiro de 2001, como observa 

Maria Silvia Bastos Marques (apud. Blecher, 2001), Presidente da CSN e do IBS. 

A Usiminas pode se ser considerada como uma das siderúrgicas mais 

prejudicadas pelo racionamento de energia elétrica. Segundo SOlé23
, 70% do 

consumo dessa fonte de energia, na empresa, é proveniente de fornecimento 

externo. A Usiminas, até o presente momento, não havia optado pela geração 

própria por julgar que essa atividade não fazia parte de sua atividade principal de 

produção do aço. Sol é afirma que, para adequar-se a esse novo cenário de 

racionamento, a empresa negociou a compra de energia de outros produtores no 

mercado atacadista e passou a investir em geração própria, através da 

construção de termelétricas "turbina de topo", que reaproveita a energia liberada 

no processo produtivo do aço para a geração de eletricidade. 

A crise de energia elétrica constitui uma grande deficiência da infra-estrutura 

brasileira, que, fazendo referência ao modelo proposto para análise da 

competitividade do setor siderúrgico (item 1.5), é um fator sistêmico que tem 

contribuído negativamente para a eficiência competitiva da siderurgia nacional. 

2.4.4-lmpostos em cascata 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas, 

em estudo encomendado pela Federação das Indústrias de São Paulo (2001) -

FIESP, os impostos em cascata provocam desigualdade entre os diversos setores 

23 As informações contidas nesta dissertação referentes a Adriana de Andrade Solé, Gerente de Planejamento 
Corporativo da Usiminas. foram obtidas em entrevista realizada em Janeiro de 2002. 
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da economia, e, principalmente, a perda da competitividade do país no mercado 

internacional e no próprio mercado interno face competidores internacionais. Os 

impostos em cascata incidentes sobre a produção brasileira são o PIS/PASEP, o 

COFINS e a CPMF. 

Ao contrário dos demais impostos, que incidem sobre o valor adicionado, o 

PIS/PASEP e o COFINS incidem sobre a receita bruta de cada elo da cadeia 

produtiva, o que faz com que a carga tributária de determinado produto dependa 

da estrutura dessa cadeia. Quanto maior o número de elos para a produção dos 

bens intermediários, maior será o valor do imposto imbutido no preço final do 

produto. Segundo o estudo realizado pela Fundação Getulio Vargas, os impactos 

desses impostos sobre a competitividade da indústria brasileira abrangem as 

questões da eficiência alocativa e da isonomia competitiva: 

• Eficiência alocativa: Uma vez que a sistemática de tributação depende da 

estrutura produtiva, os agentes econômicos tendem a adotar opções que 

desperdiçam recursos, com efeitos negativos para a competitividade. Varsano 

(apud estudo FGV, 2001) cita exemplos de distorções alocativas: 

• Indução à verticalização da produção, em detrimento da especialização, 

que em determinados setores tem sido considerada como fator de 

vantagem competitiva. 

• Inibição à utilização da terceirização, mesmo sendo considerada, em 

várias situações, como a melhor opção. 

• Inibição ao investimento, devido aos impostos sobre os bens de capital. 

• Isonomia competitiva: No mercado interno, os produtos importados não sofrem 

a mesma estrutura de impostos que os brasileiros. No mercado externo, a 

posição isonômica do exportador brasileiro, que poderia ser obtida com a 

desoneração dos impostos domésticos e a incidência dos impostos aplicados 

sobre os produtos fabricados no país importador, pode ser prejudicada pelos 

impostos em cascata. 
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A CPMF, de acordo com o mesmo documento, representou no ano 2000 cerca de 

oito por cento da arrecadação federal. O estudo afirma que esse imposto possui o 

mesmo efeito em cascata que os demais impostos supracitados, sobre o ciclo 

normal de produção. 

As tabelas 2.10, 2.11 e 2.12 indicam as alíquotas efetivas de tributação sobre a 

siderurgia brasileira, fruto da incidência em cascata dos impostos supracitados, 

para os mercados interno e externo: 

Tabela 2.10- Alíquota Efetiva de Tributação sobre a siderurgia brasileira em 

função da incidência em cascata dos impostos (PIS/PASEP, COFINS e CPMF) 

para o mercado interno. 

Mercado PIS/PASEP & CPMF Alíquota 

COFINS efetiva 

Mercado interno 9,8% 1,0% 10,8% 

Fonte: Fundação Getulio Vargas (2001, p.17), estudo encomendado pela FIESP. 

Tabela 2.11-Alíquota Efetiva de Tributação sobre a siderurgia brasileira em 

função da incidência em cascata dos impostos (PIS/PASEP, COFINS e CPMF) 

para o mercado externo. 

Mercado Alíquota Desoner. Desoner. Alíquota 

efetiva Merc. Produto Produto efetiva 

Interno final Intermedi- mercado 

exportado ário externo 

Externo 10,8% 3,8% 4,0% 3,0% 

Fonte: Fundação Getulio Vargas (2001, p.18), estudo encomendado pela FIESP. 
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Tabela 2.12-Alíquota Efetiva de Tributação sobre a siderurgia brasileira em 

função da incidência em cascata dos impostos (PIS/PASEP, COFINS e CPMF) 

para o mercado externo, sem a CPMF. 

Mercado PIS/PASEP Desoner. Desoner. Alíquota 

& Produto Produto residual 

COFINS final Intermedi-

exportado ário 

Externo 9,8% 3,8% 4,0% 2,0% 

Fonte: Fundação Getulio Vargas (2001, p.19), estudo encomendado pela FIESP. 

Sob o aspecto da isonomia competitiva no mercado intemo, considerando-se a 

alíquota de importação nula, um aço estrangeiro, similar ao nacional, pode ser 

vendido dentro do país a um preço 10,8% menor que o nacional, dada a alíquota 

efetiva para o mercado interno de 10,8% (tabela 2.10). Obviamente, as alíquotas 

de importação de aço no Brasil não são iguais a zero, mas tomando como 

exemplo, de 15% para aços planos e longos, inoxidáveis e silicosos de 17% e de 

19% para tubos sem costura, de acordo com o IBS (1996, apud Paula, 1998). 

Constata-se que o efeito protecionista das alíquotas de importação é fortemente 

minizado devido à incidência dos impostos em cascata, o que influencia na 

competitividade do aço brasileiro no mercado intemo. 

No tocante ao mercado externo, a Lei 9.363/96 prevê desonerações, em função 

da incidência em cascata do PIS/PASEP e COFINS (tabelas 2.11 e 2.12), totais 

de 7,8% (3,8% para produto final exportado mais 4,0% para produtos 

intermediários), o que deixa ainda uma alíquota residual, considerando-se o efeito 

da CPMF, de 3% sobre o valor final do aço. 

De acordo com o modelo proposto para análise da competitividade do setor 

siderúrgico (item 1.5), conclui-se que a incidência de impostos em cascata sobre 

esse setor pode ser considerada como um fator sistêmico, especificamente de 

ordem macroeconômica e político-institucional, que contribui negativamente para 

a competitividade da siderurgia brasileira em âmbito nacional e internacional. 

Pode-se concluir que a incidência dos impostos em cascata também apresenta 
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impacto negativo sobre a competitividade estrutural, de acordo com o modelo 

proposto, haja vista a sua influência sobre o Regime de Incentivos e Regulação 

da Concorrência. 

2.4.5- Barreiras protecionistas 

Um dos fatores que mais tem influenciado na demanda por aço brasileiro são as 

Barreiras Protecionistas. Os Estados Unidos e a União Européia têm adotado 

mecanismos de proteção à industria local, como tentativa de evitar o crescimento 

das importações e conseqüente aceleração da taxa de desemprego no setor. 

Tabela 2.13: Alíquotas ( em %) do Imposto de Importação 1995-1996. 

Aços Longos Aços Planos Aços Especiais 

Barras Perfis Chapas Bobinas a Chapas Chapas Barras Tubos 

Grossas Quente e Galvani- Silicosas Alta Sem 

a Frio zadas Liga Costura 

Estados 4.9 4.9 6 4.9-5.1 6.5 5.8 11.5 6.8-8.0 
Unidos 

Canadá 6.8 6.8 6.8 6.8 8.0 - 10-12.5 9.2 

União 4.4 - 4.4 4.4 4.9 6 6 10 
Européia 

Japão 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.6 4.6-5.8 3.9-5.2 

Chile 11 11 11 11 30 11 11 11 

México 8 8 8 8 12 - - 12 

Brasil 12 12 12 12 12 12 14 16 

Fonte IBS apud. Paula (1998). 

Paula (1998) observa que, apesar das alíquotas de importações nos EUA serem 

relativamente reduzidas se comparadas a outros países (tabela 2.13), na verdade, 

há uma série de barreiras não tarifárias, utilizadas pelos EUA, como instrumento 

de proteção a um setor, que está entre os mais privilegiados pelo país na adoção 

de tais instrumentos. Isso se deve à baixa competitividade dessa indústria em 

relação à tecnologia e custos de mão de obra, se comparada com suas 

competidoras em outros países. 
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Para o melhor entendimento das origens do protecionismo norte-americano, é 

necessária uma análise histórica da siderurgia americana, em especial, suas três 

grande crises, como observa Paula (1998), evidenciadas pelo aumento acentuado 

das importações em relação ao consumo aparente e à subsequente imposição de 

medidas protecionistas, de cunho não tarifário. A primeira crise, em 1968, ocorreu 

pelo aumento da importação de aço naquele país, de 12,2% para 16,7% do 

consumo interno. O desfecho foi o primeiro Acordo de Restrições Voluntárias às 

Exportações (VRA), com produtores japoneses e da então Comunidade Comum 

Européia (CEE), estabelecendo limites para importações de aço proveniente 

desses dois produtores. 

De 1978 a Janeiro de 1982 (exceto de março a outubro de 1980), face às 

pressões por parte das siderúrgicas americanas para investigação de dumping 

por parte dos produtores japoneses, foi instituído o Trigger Price Mechanism, um 

sistema de preços de referência baseado nos custos de produção das siderurgias 

japonesas acrescidos de 8%. Valores inferiores a esse conduziriam a um sistema 

de investigações de dumping. 

O ano de 1982 representa a maior crise para a siderurgia norte-americana desde 

1930, com o declínio em 38,3% (cerca de 42 milhões de toneladas) na produção 

de aço bruto, aumento da participação nas importações no consumo doméstico 

de 18,9% para 21,8%. Como resultado, houve a redução em 35,1 % do emprego 

direto (101 mil postos) e aumento da capacidade ociosa de produção de 21,7% 

(1981) para 51,6% (1982). As pressões para a reintrodução de barreiras não 

tarifárias levaram a um novo VRA, que estabeleceu um teto de 5,44% para os 

produtos siderúrgicos da Comunidade Econômica Européia para os Estados 

Unidos, a partir de outubro de 1982, previsto para durar até o final de 1985. Em 

1984, o VRA foi aplicado a outras nações, inclusive aquelas em desenvolvimento 

como o Brasil e Coréia do Sul. Em 1989, um novo VRA foi estabelecido com 

duração até março de 1992. Paula (1998) conclui que, ainda que tais medidas 

possam ter aliviado pressões para importações momentaneamente, elas não 

tiveram efeito durador para evitar novas ondas de importações. 
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Em novembro 2001, durante audiência pública na Comissão de Comércio 

Internacional (ITC) dos EUA, que investiga danos causados pelas importações a 

usinas de aço dos EUA, foi apresentado um pedido, pelas siderúrgicas 

americanas, para imposição de tarifas de 40% e 50% sobre importação de 

produtos siderúrgicos. Para Maria Silvia Bastos Marques (2001,apud. Goes, 

2001), a imposição dessas tarifas inviabilizaria as exportações de aço do Brasil 

para aquele mercado. 

Maria Sílvia (ibid.) também destaca que a proposta feita pelas usinas americanas 

inclui a aplicação da tarifa sobre um preço base de U$ 100 e que tal receita seja 

destinada à reestruturação do setor siderúrgico americano, o que contraria as 

regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

A reação do Brasil à nova tentativa de restrição às suas vendas externas se 

desenvolve em duas frentes nos EUA: no setor privado e na área governamental. 

Segundo Maria Sílvia, uma estratégia da siderurgia brasileira é buscar alianças 

com segmentos da indústria de aço americana. É o caso de usinas que compram 

placas de aço de empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e 

Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). No âmbito oficial, os poderes 

Executivo e Legislativo participam na discussão, como na visita do presidente 

Fernando Henrique Cardoso aos Estados Unidos, após os atentados terroristas 

de onze de setembro de 2001. Em conversa com o Presidente George Bush, o 

presidente abordou o tema. 

Apesar de não ter sido definida, até a presente data, a aplicação de tal tarifa, 

Maria Silvia (ibid.) explica que existe, por parte dos clientes das siderúrgicas 

americanas, a preocupação com o aumento de custos e com a perda de 

competitividade de seus respectivos setores, haja vista que a cadeia produtiva do 

aço americana emprega 60 vezes mais funcionários que as próprias siderúrgicas. 

"Então o que se está tentando fazer, por um lado, para proteger o emprego, pode, 

por outro, ser prejudicial no cômputo geral", afirma Maria Silvia (ibid.) 
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Em Novembro de 2001, na reunião da Organização Mundial do Comércio - OMC 

- em Doha, foram discutidas as regras para medidas antidumping, como 

sobretarifas, para evitar a concorrência de produtos importados que estejam 

sendo vendidos a preços abaixo dos custos. Os EUA não abriram mão da 

liberdade de fixação de normas para a aplicação de medidas antidumping. 

Outra forma de tentar contornar o protecionismo americano tem sido a aquisição 

de empresas naquele país pelas siderúrgicas brasileiras. A CSN, por exemplo, 

adquiriu uma laminadora, a Heartland Steel, no estado de Indiana, em 2001. A 

empresa era uma concordatária com um passivo de U$19 milhões e com 

equipamentos com apenas um ano de uso. A empresa foi adquirida por U$50 

milhões mais o passivo, que, para Alves (apud. Blecher, 2001), foi um valor baixo. 

Segundo Beirão & Machado (2002), a CSN trabalha agora na aquisição de uma 

grande usina integrada, o que deixaria a empresa livre do recrudescimento do 

protecionismo americano. Outro exemplo é o do Grupo Gerdau, que já opera 5 

usinas naquele país, já sendo o segundo maior fornecedor de vergalhões e perfis 

de aço para a construção civil nos Estados Unidos. 

A opção pela aquisição de Minimills no mercado americano tem se mostrado 

mais viável do que a aquisição de usinas integradas. As últimas geralmente 

apresentam enormes passivos trabalhistas e de planos de saúde, o que em 

muitos casos são maiores que o próprio valor das empresas, como observa 

Cherrebe (entrevista citada). A Tabela 2.14 exemplifica ações em andamento nos 

EUA contra produtos siderúrgicos brasileiros: 
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Tabela 2.14-lnvestigações anti-dumping (AO), direitos compensatórios (CVO) e 

outros contra produtos siderúrgicos. 

Produto Tipo de Países Empresas Principais Exportações 

investigação envolvidos brasileiras datas brasileiras 

envolvidas afetadas 

Quant Valor 

103 tono 103 US$ 

Fio máquina AO/CVO Brasil, Canadá, Gerdau e Início: 263 80.000 
Alemanha, 

de aços não Trinidad e Belgo Set/01 Tobago, 

ligados 
Indonésia, 

México, 
Maldovia, Turquia 

e Ucrânia 

Laminados AO/CVO Argentina, CSN, Início: 210 62.000 
Austrália, 

planos a frio Bélgica, Brasil, Cosipa e Out/01 China, Fraflça, 

de 
Alemanha, India, 

Usiminas aços ao Japão, Coréia, 
Holanda, Nova 

carbono Zelândia, Rússia, 
África do Sul, 

Espanha, Suécia, 
Taiwan, 

Tailândia, 
Turquia e 

Venezuela 

Seção'~4 232- Medida de Segurança Nacional 

Iniciada em janeiro 2001. Investigação contra semi-acabados e minérios de ferro. 

Seção 201-Salvaguarda 

Iniciada em julho 2001. Contra todos os tipos de produtos siderúrgicos. 

Fonte: IBS: 22/10/01. 

Como observa Pereira25 (informação verbal), o objetivo da siderurgia americana 

ao mover ações anti-dumping e de salvaguarda, mais que o de protegerem-se 

contra a concorrência de empresas mais competitivas provindas de outros países, 

é o de ganharem o tempo necessário para a reestruturação e desenvolvimento 

dessa indústria, que permaneceu estagnada nas últimas décadas no país. Uma 

24 Entende-se o termo "Seção" como ação de ordem econômica em julgamento nos EUA. Para o presente 
estudo, está relacionada à Investigações ami-dumping, ações de Direito Compensatório e de Salvaguarda 
originadas pela siderurgia americana com o objetivo de proteção de seu mercado face à concorrência 
internacional no setor. 
25 As informações contidas nesse estudo do Sr. Arthur Jorge San!' Anna Pereira, Analista de Controladoria e 
Planejamento Tributário da Usiminas, foram obtidas em entrevista realizada em Janeiro de 2002. 
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ação anti-dumping, movida junto à OMC, por exemplo, leva em tomo de 1 ano 

para ser julgada. Durante esse período, paralisam-se as comercializações entre o 

país vendedor do aço e o comprador, até que seja definida como procedente ou 

não a reivindicação. No mesmo tipo de ação, segundo Pereira (entrevista citada), 

são exigidas, das empresas acusadas de dumping, aproximadamente 6.000.000 

de informações, como custo de produção, estrutura de impostos, subsídios 

governamentais, entre outros. Exige-se um amplo relatório sobre a empresa, o 

que permite a transferência de informações estratégicas, além de tornar o 

processo extremamente burocratizado. 

Segundo Paula (1998), a Europa Ocidental também mantém, historicamente, 

uma política comercial para a siderurgia fortemente baseada em barreiras não 

tarifárias. Em 1997, estabeleceu-se o Basic Price System, muito similar ao Trigger 

Price Mechanism, também tomando como base os custos de produção das 

siderúrgicas japonesas. Toda vez que os preços básicos de importação fixados 

fossem superiores aos preços praticados, seria aplicada uma taxa anti-dumping 

em valor correspondente à diferença (PIANI, 1988, apud Paula, 1998). Acordos 

bilaterais substituíram o sistema de preços básicos, estabelecendo restrições 

voluntárias às exportações dos seus mais importantes fornecedores, a partir de 

1978, se estendendo pela década de oitenta. 

No fim da década de oitenta, as exportações de países da Europa Oriental, 

afetaram a siderurgia da Europa Ocidental. A CEE assinou, em 1991, um acordo 

com a Polônia, Checoslováquia e Hungria e com a Associação Européia de Livre 

Comércio (Áustria, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e Suíça) definindo novas 

regras para o comércio do aço. Esse acordo estabelecia a não imposição de 

cotas e tarifas por parte da CEE e exportações não subsidiadas pelos países do 

Leste Europeu. Segundo Paula (1998), esse acordo não obteve êxito em seu 

propósito: 

"Esse acordo não foi bem sucedido, uma vez que a CEE (e também os 

Estados Unidos e Canadá) abriram processos anti-dumping contra as 

exportações de produtos siderúrgicos daqueles países. Visando inibir um 
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aumento ainda maior das importações de aço, em maio de 1993, a CEE 

impôs tarifas anti-dumping sobre os tubos sem costura exportados por 

Hungria (21,7%) e Polônia (10,8%). Trata-se de uma medida específica, 

tendo sido aplicada somente a esses países e à Croácia (17,4%)" (Paula, 

1998, p.69). 

o Japão, na década de cinqüenta, contou com dois instrumentos importantes de 

protecionismo. Para Yamawaki (1988, apud Paula, 1998), as altas tarifas e o 

sistema de alocação de divisas foram decisivos para um volume mínimo de 

importações, apesar dos custos de produção japonesa serem mais elevados que 

os norte-americanos. Também houve restrições a investimentos estrangeiros no 

setor. 

Para Howell et alii (1988, apud Paula, 1998), até meados da década de oitenta, o 

sistema de controle das importações japonês baseou-se na pressão das 

siderúrgicas do país sobre o sistema de distribuição, na tentativa de evitar o 

crescimento das importações e nos "entendimentos" informais com os maiores 

exportadores mundiais de aço. 

Paula (1998) constata que o percentual das importações japonesas em relação ao 

seu consumo interno ainda é baixo, apesar desse índice refletir aumento nos 

últimos anos: 

"Apesar da tendência de crescimento absoluto e relativo das importações 

japonesas de aço, elas ainda continuam abaixo da média mundial. Em 1995, 

por exemplo, as importações foram equivalentes a 8,8% do consumo 

aparente de laminados do Japão, contra 36,2% da média mundial. Nesse 

mesmo ano, esse índice foi de apenas 2,5% no Brasil, enquanto no Oriente 

Médio atingiu 88,9%" (Paula, 1998, p.71). 

Em países em desenvolvimento, Paula (1998) afirma que o protecionismo 

justificou-se pelo estímulo à indústria em fase de nascimento. Para esse autor, 

num primeiro momento, a Coréia do Sul e o Brasil utilizaram de política intensiva 

de barreiras não tarifárias, substituindo-as, posteriormente, por barreiras tarifárias. 
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"No Brasil, ao longo das décadas de 70 e 80, a amplitude do protecionismo foi 

crescente; isto é, em paralelo à diversificação da pauta de produção, 

aumentou-se o número de produtos com restrição às importações. Foram 

utilizadas basicamente as restrições quantitativas de importação, como a 

anuência-prévia do Conselho de Não-Ferrosos e de Siderurgia (Consider). 

Esse mecanismo permitiu à indústria nacional controlar o acesso ao seu 

mercado doméstico. Nos anos 80, as próprias dificuldades da Balança de 

Pagamentos já implicaram mecanismos como o Anexo C da CACEX, que 

impuseram uma restrição adicional à importação de produtos siderúrgicos" 

(Paula, 1998, p.71). 

o início da década de noventa é caracterizado pela substituição de várias 

barreiras não tarifárias pela proteção tarifária na siderurgia brasileira. Em junho de 

1993, a alíquota modal foi definida como sendo de 10%, exceto para produtos 

inoxidáveis e silicosos, cuja tarifa era de 20% (tomando-se de 14 a partir de 

1994), o que demonstra clara redução no protecionismo tarifário do setor, (ver 

Tabela 2.15). Em novembro de 1997, houve um aumento das tarifas de 

importação do aço, porém em função do "pacote fiscal", Decreto 2.376, que 

elevou as alíquotas em três pontos percentuais, e não em função do aumento de 

proteção do mercado interno nacional. 

Para Chehebe (entrevista citada), as poucas barreiras, impostas pelo governo 

brasileiro, permitem que os exportadores de outras partes do mundo, em 

dificuldades em atuar nos mercados onde há elevadas barreiras, busquem 

oportunidades no Brasil, o que aumenta o nível de competição interna. Ou seja, 

os demais países mencionados apresentam mecanismos claros de proteção a 

seus mercados e suas siderúrgicas, enquanto o Brasil não tem apresentado o 

mesmo procedimento, o que prejudica a indústria nacional. 

Segundo Solé (entrevista citada), o baixo protecionismo brasileiro ao mercado 

siderúrgico segue tendência contrária ao que se evidencia no mundo, apesar de 

discursos favoráveis à globalização e o livre comércio entre nações. Solé 

(entrevista citada) evidencia que a ausência de protecionismo brasileiro não se 
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restringe à importação do aço, mas se estende ao livre acesso à aquisição de 

siderúrgicas nacionais por parte de grandes grupos estrangeiros, como o caso da 

Arcelor, grupo europeu, composto pelas siderúrgicas Arbed, Usinor e Aceralha, 

responsável pela produção de 48 milhões de toneladas de aço por ano, que 

possui participação acionária na CST, Acesita e Belgo. Como observa Solé : 

'~s siderúrgicas brasileiras desenvolveram-se tecnologicamente e 

administrativamente em níveis competitivos aos demais países produtores, 

porém encontram-se em estado de preocupante vulnerabilidade, face a 

grandes grupos mundiais, que utilizam-se do poder econômico que detêm, se 

beneficiando do baixo protecionismo brasileiro nessa indústria " (Solé, 

entrevista citada). 

Tabela 2.15-lmposto de Importação de Produtos Siderúrgicos, Brasil, 1998-1997 

Dez SeI Oul Jan Jan Oul Jul Oul Jan Nov 

1988 1989 1990 1991 199 1992 1993 1994 1995 1997 

Semi-acabados 25 15 15 10 10 10 10 8 8 11 

Bobina a quente e frio 35 20 20 15 10 10 10 10 12 15 

Galvanizados 45 25 25 s.d s.d 15 10 10 12 15 

Fio-máquina e perfis 35 25 25 15 10 10 10 10 12 15 

Inoxidáveis 45 35 20 20 20 20 20 14 14 17 

Silicosos 45 35 20 25 20 20 20 14 14 17 

Trilhos 35 25 25 20 15 15 10 10 12 15 

Tubo s/costura comum 35 25 20 20 15 15 10 10 16 19 

Tubo s/costura inox 45 20 20 20 20 20 20 14 16 19 

Arame farpado 45 25 25 s.d s.d 15 10 10 14 17 

Fonte: DECEX, Divisão Técnica de Tarifas, apud Paula (1998) 

Para Drumond (2002), o protecionismo americano e europeu está alterando o 

perfil de comercialização do aço brasileiro. Antes de saberem do resultado sobre 

a possível taxação dos Estados Unidos, as empresas siderúrgicas brasileiras 

estão buscando novos nichos nos mercados interno e externo, como o da 

construção civil, que oferece boas oportunidades, como, por exemplo, com a 

substituição das telhas de amianto. O consumo interno per capita de aço ainda é 
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baixo. Enquanto em países industrializados é de 500 quilos de aço por ano, no 

Brasil é de apenas 110 quilos por ano, o que demonstra ainda um grande 

potencial de crescimento para a indústria nacional. 

Fazendo referência ao modelo proposto para análise da competitividade do setor 

siderúrgico nacional (item 1.5), conclui-se que o protecionismo de outros países à 

importação de aço é um fator inibido r da competitividade estrutural da siderurgia 

brasileira. As barreiras protecionistas são fruto de influências, não somente da 

indústria siderúrgica, mas também de instituições extra-mercado, públicas e 

privadas que estão atuando fortemente no regime de incentivos e regulação da 

concorrência mundial do setor siderúrgico. 

Pode-se concluir também que as poucas barreiras protecionistas impostas pelo 

Brasil constituem um fator inibidor da competitividade sistêmica do referido setor. 

Representam aspectos legais-regulatórios, de acordo com o modelo (item 1 .5) 

em que há deficiência na atuação do governo brasileiro no sentido de 

proporcionar maior proteção ao mercado interno nacional, em contrapartida ao 

forte protecionismo dos outros países produtores que, por sua vez, dificultam a 

inserção da indústria brasileira em seus respectivos mercados. 
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CAPíTULO 3 

3- CONCLUSÕES 

Esse trabalho busca responder as seguintes questões: 

1-Qual a relação entre a competitividade industrial e a performance econômica de 

um país em desenvolvimento? 

2-Qual a importância da formulação e implementação de estratégias 

governamentais para o desenvolvimento e o aumento da competitividade do setor 

industrial? 

3-Quais os fatores, ocorridos até o presente momento, que têm influenciado 

positivamente ou negativamente, a performance competitiva do setor siderúrgico 

brasileiro, a nível nacional e intemacional? 

4-Como esses fatores influenciam a performance competitiva do setor siderúrgico 

nacional? 

Para responder a primeira questão, esse estudo adotou a definição de (Ferraz, 

Kupfer & Haguenauer, 1995, p. 3) para o termo competividade industrial, que a 

considera como sendo "a capacidade da empresa formular e implementar 

estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma 

duradoura, uma posição sustentável no mercado". 

A performance econômica de um país deve ser considerada num sentido mais 

amplo, ou seja, como um processo de desenvolvimento econômico, ao longo do 

tempo, no qual devem ser observadas: (i)a existência de crescimento de bem

estar econômico, evidenciado em indicadores econômicos como produto nacional 

total e produto nacional per capta; (ii) diminuição de níveis de pobreza, 

desemprego e desigualdade e (iii) de melhoria de condições de saúde, nutrição, 
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transporte, educação e moradia. Sob essa perspectiva, o desenvolvimento deve 

ser analisado, através de parâmetros que reflitam alterações econômicas, sociais, 

políticas e institucionais, como renda per capita, educação, saúde, distribuição de 

renda, entre outros. 

o autor concorda com afirmação de Porter (1989), de que a performance 

econômica de um país em desenvolvimento está diretamente relacionada com a 

competitividade de suas empresas em nível global. O desenvolvimento 

econômico depende da capacidade das empresas do país de atingirem altos 

níveis de competitividade e aumentá-los ao longo do tempo. Dessa forma, passa 

a ser de fundamental importância o diagnóstico dos principais atributos nacionais, 

que estimulam a vantagem competitiva em indústrias específicas e segmentos de 

indústrias. 

A formulação e implementação de estratégias governamentais para o aumento da 

competitividade do setor industrial - 2a.Questão - torna-se relevante, tendo em 

vista a influência desse sobre o desenvolvimento e a performance econômica de 

um país. Especificamente para o caso brasileiro, fica evidente a necessidade de 

ampliação de políticas industriais para setores que possam contribuir para o 

desenvolvimento econômico nacional. 

A aplicação do modelo teórico (item 1.5) ao setor siderúrgico brasileiro (cap. 2), 

busca responder a 3a
. Questão, levando à síntese dos fatores que têm contribuído 

negativamente ou positivamente para a competitividade do referido setor, como 

demonstra a figura 3.1 : 
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Figura 3.1- Influência dos fatores analisados sobre a competitividade do 

setor siderúrgico nacional 
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- " ," 
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negativamente sobre a compctitividade da siderurgia 
brasileira 

A análise do modelo supracitado leva à constatação de que os fatores inibidores 

da competitividade estão muito mais relacionados aos aspectos externos à 

empresa do que aos internos, especificamente relativos aos fatores estruturais e 

sistêmicos, o que evidencia a necessidade de melhorias por parte do estado que 

repercutam diretamente não somente sobre o setor siderúrgico, mas 

provavelmente, em toda a indústria nacional. 

o estudo realizado leva à conclusão de que esses fatores inibidores da 

competitividade são provenientes de deficiências estruturais no setor logístico e 
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de energia elétrica do país, da estrutura tributária brasileira, geradora impostos 

em cascata que oneram a produção do aço nacional e, no âmbito intemacional, 

das barreiras protecionistas impostas por outros países, principalmente os 

Estados Unidos e os Membros da Comunidade Européia. 

As barreiras protecionistas têm como objetivo, limitar a importação de aço vindo 

de produtores de outras partes do mundo, supostamente a preços mais baixos 

que aqueles praticados no mercado americano e no mercado comum europeu. 

Por outro lado, não tem havido, até o presente momento, nenhuma ação de 

retaliação por parte do govemo brasileiro, no sentido de proteger o mercado 

nacional. 

Os fatores empresariais do modelo proposto para análise da competitividade, 

atualmente contribuem positivamente para a competitividade desse setor, em 

nível internacional. As siderúrgicas nacionais apresentam gestão 

profissionalizada, adquirida com o processo de privatização e competência 

tecnológica obtida ao longo de anos de forte investimento govemamental, fruto de 

uma política de substituição de importações. O estímulo ao desenvolvimento 

tecnológico tem sido mantido, após as privatizações. 

O acaso não tem demonstrado, até o momento, influência sobre a competitividade 

do setor. Os atentados terroristas aos EUA no último ano, apesar de terem 

reduzido a demanda pelo aço, são considerados nesta dissertação, como de 

efeitos transitórios. Reconhece-se, entretanto, o poder de influência do acaso 

sobre o setor analisado, dado o seu caráter de imprevisibilidade. 

As entrevistas citadas com os profissionais da indústria siderúrgica identificaram, 

como fatores que também atuam negativamente sobre a competitividade do setor, 

o elevado custo financeiro dos empréstimos para o fomento de suas atividades e 

a dificuldade de acesso a informações sobre os movimentos da concorrência 

estrangeira no país. Esses dois fatores, devido à dificuldade para obtenção de 

informações, não foram analisados neste estudo. Representam, dessa forma, a 
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oportunidade para o desenvolvimento de novos trabalhos, que identifiquem os 

seus impactos reais sobre o setor siderúrgico. 

Buscando verificar o efeito sobre a competitividade do setor siderúrgico dos 

fatores supracitados -Questão 4- constata-se que as deficiências da infra

estrutura logística brasileira levam as siderúrgicas nacionais a direcionarem parte 

de seus investimentos para o desenvolvimento de uma estrutura de transporte 

capaz de escoar a produção, o que diminui a concentração de esforços no 

negócio principal do setor. O elevado custo portuário brasileiro, se comparado 

com os principais portos do mundo, contribui para um aumento de U$140/ton no 

preço do aço nacional. 

A infra-estrutura logística brasileira apresenta deficiências que necessitam ser 

corrigidas para a melhoria da competitividade da siderurgia nacional. Entre elas, 

pode-se destacar a necessidade de definição de uma política regulatória clara, 

que permita a viabilização de investimentos nos diversos modais de transporte e 

que racionalize a utilização do transporte de cargas, de acordo com menores 

custos, como ocorre em outros países. 

O Brasil tem demonstrado uma grande deficiência na infra-estrutura de energia 

elétrica, fruto da adoção de um modelo regulatório que se mostrou ineficaz no 

sentido de incentivar a expansão da oferta desse insumo. Os efeitos dessa 

deficiência foram sentidos ao longo de 2001 e terão reflexo nos próximos anos em 

toda a sociedade brasileira. Especificamente para o setor industrial, tem 

constituído um inibidor do crescimento da produção, além de elevar o preço final 

dos produtos, reduzindo a competitividade da indústria nacional. O setor 

siderúrgico, devido à ampla dependência da energia elétrica em seu processo 

produtivo, sofreu fortes impactos em custos e limitação de produção, além da 

redução da demanda por parte dos compradores de seus produtos. 

A deficiência logística e energética do Brasil demonstra que o item infra-estrutura 

tem sido um dos principais contribuintes para a redução da competitividade 

sistêmica. Nesse aspecto, as siderúrgicas têm pouca margem de atuação, a não 
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ser através da tentativa de se obter maior envolvimento do governo nessa causa. 

Pode-se concluir que é necessária maior "ousadia" por parte do governo no 

sentido de desenvolvimento e implementação de ações, com o intuito de melhoria 

da infra-estrutura brasileira. 

A incidência dos impostos em cascata sobre o aço brasileiro constitui um limitador 

à competitividade da siderurgia nacional, dentro e fora do país. No mercado 

interno, tal incidência torna esse produto 10,8% mais caro do que o seu custo 

original. No mercado externo, eleva seu preço em 3%. Esse problema não é 

exclusivo do setor siderúrgico. Trata-se de um problema sistêmico, atuando 

negativamente sobre toda a indústria nacional. Isso leva à verificação da 

necessidade de revisão da estrutura tributária brasileira. A existência, entretanto, 

de interesses conflitantes entre agentes do setor privado e diversas esferas 

governamentais e a insegurança face à manutenção da arrecadação do governo 

têm dificultado a aprovação e implementação de uma reforma fiscal, capaz de 

contribuir para o aumento da competitividade da indústria brasileira. 

As barreiras protecionistas, por parte de outros produtores mundiais do aço, têm

se constituído uma forte inibidora da competitividade sistêmica da siderurgia 

brasileira, dificultando a sua inserção em mercados internacionais. Principalmente 

nos EUA, dotado de siderurgia obsoleta e de baixa competitividade, essa prática 

tem sido amplamente utilizada com o objetivo de proteção ao livre comércio, o 

que é totalmente contraditório ao discurso neoliberal desse país. A referida prática 

também tem servido como mecanismo para ganhar-se o tempo necessário para a 

modernização e reestruturação da indústria siderúrgica americana. 

A atuação brasileira, como contrapartida ao protecionismo de outros países 

produtores do aço, tem-se demonstrado insuficiente, representando um fator 

inibidor da competitividade estrutural dessa indústria no Brasil. A aquisição de 

siderúrgicas nacionais pelo capital internacional tem sido relativamente fácil, o 

que reduz a competitividade da indústria nacional, que nem sempre tem 

disponíveis recursos financeiros a custos baixos, como as empresas de outros 

países. Isso pode vir a contribuir negativamente para o desenvolvimento 
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tecnológico do país, como observa Porter (1989), por representar uma ameaça de 

transferência da sede dessa indústria para outros países do mundo. 

As dificuldades apresentadas pelo protecionismo, principalmente o americano e o 

da CCE, apesar de trazerem danos incontestáveis, paradoxalmente, têm 

conduzido o setor à maior intemacionalização, contribuindo para o surgimento de 

multinacionais brasileiras. 

Pode-se concluir que a siderurgia nacional, apesar dos fatores inibidores de sua 

competitividade, atualmente representa uma indústria altamente competitiva em 

nível mundial. Vive, entretanto, um momento que exige extrema habilidade por 

parte das empresas brasileiras e do govemo, no sentido de mantê-Ia com essa 

característica e aumentá-Ia, evitando que essa indústria perca sua 

competitividade, adquirida ao longo de décadas, para outras indústrias de outros 

países. 

Esse trabalho, cujo método de pesquisa utilizado foi o exploratório (pesquisa 

bibliográfica e entrevistas), apresenta como limitação metodológica, o reduzido 

número de pessoas atuantes no setor que entrevistadas. O difícil acesso aos 

profissionais do setor, conhecedores do assunto (altos executivos residentes em 

diferentes cidades), contribuiu para tal fato. Apesar de não ter havido discordância 

entre as opiniões dos entrevistados, uma amostra maior poderá proporcionar 

dados mais representativos. Para futuras pesquisas, que se proponham a dar 

continuidade a esse trabalho, a adoção de questionários estruturados, enviados 

por meio eletrônico, correio ou fax, juntamente com as entrevistas, poderia 

minimizar esse problema. 

Finalmente, espera-se que esse trabalho possa servir de fonte de informação ao 

público interessado pelo tema e contribuir para o estímulo e a conscientização, 

por parte da sociedade brasileira, da necessidade de desenvolvimento de uma 

política industrial, que favoreça o desenvolvimento nacional. Acredita-se que o 

desenvolvimento econômico do país é fruto da existência de um grupo indústrias 

competitivas em âmbito global. 
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política industrial, que favoreça o desenvolvimento nacional. Acredita-se que o 

desenvolvimento econômico do país é fruto da existência de um grupo indústrias 

competitivas em âmbito global. 
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