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1. Introdução 

1.1. A Escolha do Tema 
-

Várias razões levaram-me a definir o assunto de 

minha dissertação. 

A primeira refere-se ao tema da globalização. A 

globalização, com o passar do tempo, tornou-se uma espécie de 

palavra da moda, muitas vezes dita, mas raramente com o 

mesmo significado. Apenas para se ter uma idéia do quão 

contraditório o termo pode ser, Domingo (1988}, encontrou 

quatro definições para o mesmo, sendo que, em alguns casos, o 

termo pode ser descrito mais por aquilo que ele não representa 

do que por aquilo que ele realmente significa. 

A segunda refere-se à própria Organização Mundial 

do Comércio (OMC). Tal qual o termo globalização, muito se 

fala sobre a OMC como uma instituição internacional, cujo 

objetivo principal é o de estabelecer regras para que o comércio 

entre países flua da maneira fluída e sem a intervenção do 

Estado, porém, pela relevância que o termo representa, muito 

pouco se estudou sobre o verdadeiro impacto e contribuição da 

criação da OMC na economia e comércio mundial. 

A terceira por ter dedicado a maior parte de minha 

vida profissional na fascinante área de comércio internacional, 

em empresas relacionadas ao setor siderúrgico, que são dois 

objetos de estudo desse trabalho 

E a quarta, pelo impacto causado pelo trabalho do 

professor Andrew A. Rose, afirmando que, após um extensivo 

estudo, concluiu não existir evidências de que a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) contribua de forma positiva para o 

incremento do comércio internacional. Como entusiasta que sou 

da OMC, tal artigo me causou bastante perplexidade. 
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1.2. O Problema da Pesquisa 

crítica 

apresentar uma visão O objetivo deste estudo é 

dos processos presentes das relações internacionais, 

segundo as regras da 

ela - a OMC - realmente 

focando-se nas transações comerciais 

OMC, e, como conseqüência final, se 

contribui de forma positiva para o 

internacional. 

crescimento do comércio 

Ademais, o estudo visa propor uma reflexão acerca 

da influência da relação econômica frente à criação da OMC 

(Organização Mundial do Comércio), e levar-nos a analisar as 

relações internacionais do Brasil 

internacional em uma atividade 

brasileira: o setor siderúrgico. 

1.3. Importância do Estudo 

frente 

específica 

à 

da 

concorrência 

economia 

A despeito da celebração do papel da OMC como 

promotora do comércio internacional, poucas pesquisas foram 

realizadas com o objetivo de verificar como este papel é 

exercido. Recentemente, o professor Andrew Rose, da 

Universidade da Califórnia, em Berkeley, contestou o senso 

comum sobre o papel da OMC. Em seus trabalhos 

e 2002b), ele concluiu que a participação na 

(Rose, 

OMC 

2002a 

pouco 

influencia no aumento do comércio internacional entre os 

países. 

Dados estatísticos revelam que, nos últimos 50 anos, 

o comércio mundial cresceu mais de 20 vezes, duas vezes mais 

do que a economia mundial. Porém, de acordo com o professor 

Rose, a OMC fez pouco para estimular o livre comércio, 

conforme demonstra em seu estudo. 

Por outro lado, no mundo de hoje, ninguém pode 

negar a importância do comércio internacional para o 

desenvolvimento das nações. A questão que talvez deva ser 

colocada é se o comércio internacional poderia ser conduzido 
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sem nenhuma regra ou regulamentação. No passado, quando a 

lei do mais forte prevalecia, isso era possível e, na hora dos 

conflitos comerciais, soldados eram enviados para resolvê-los. 

No mundo atual, supostamente mais civilizado, regras são 

negociadas multilateralmente, com a participação de países 

desenvolvidos e de países em desenvolvimento que, juntos, têm 

encontrado espaço para defender seus interesses. Hoje em dia, 

os países enviam seus diplomatas para resolver conflitos 

comerciais e negociar acordos 

envolvidas. Talvez essa seja a 

Taiwan fizessem tanto esforço 

que satisfaçam todas as partes 

razão que induza que China e 

para fazer parte da OMC e 

usufruir dessas regras, para se aliarem ao mundo competitivo 

do comércio internacional. 

De acordo com dados do Ministério da Indústria e 

Comércio, os países membros da OMC são responsáveis por 

90% do comércio mundial. Paralelamente, é crescente o número 

de investigações antidumping entre países membros da OMC. 

o setor siderúrgico brasileiro, provavelmente um dos 

setores mais dinâmicos da economia brasileira na década de 90, 

e que, entre 1990 e 2000 exportou mais de US$ 34,5 bilhões 1, 

vem sendo um alvo constante dessas investigações, 

principalmente por parte dos Estados Unidos. 

Portanto, por um lado, temos a polêmica sobre a real 

contribuição da OMC para o desenvolvimento do comércio 

internacional e a necessidade perene de um órgão regulador do 

comércio entre as nações. Em contrapartida, temos o setor 

siderúrgico brasileiro, com sua relevância para a economia e o 

comércio exterior nacional, sendo um alvo constante das 

investigações protecionistas. lnteragindo nesses casos, temos a 

OMC, atuando como um fórum de soluções de controvérsias 

para esses casos. 

1 Dados do Instituto Brasileiro de Siderurgia (ISS) 
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Os fatores acima formam um cenário propício, com 

elementos e subsídios suficientes, para uma análise mais 

apurada sob até qual extensão, de fato, a OMC pode ou não 

contribuir de uma forma positiva para o comércio entre as 

nações. 

1.4. A Estrutura do Trabalho 

Para responder às perguntas propostas pelo 

presente trabalho, o mesmo foi estruturado do seguinte modo: 

sobre 

dessa 

Órgão 

Além desse primeiro capítulo, o capítulo 2 discorrerá 

a OMC, iniciando com um breve histórico das origens 

organização, incluindo uma explicação detalhada do 

Solucionador de Controvérsias (OSC) que foi, talvez, o 

resultado mais importante alcançado na rodada do Uruguai. A 

seguir, ainda nesse mesmo capítulo, mostraremos os principais 

acordos celebrados nessa rodada, além de abordarmos outros 

dois temas importantes para a compreensão da relevância do 

livre comércio: os custos de proteção e os ganhos com a 

liberalização. 

No capítulo 3, buscaremos contextualizar a 

economia brasileira no período em que foi criada a OMC para 

podermos estudar eventuais mudanças ocorridas. Igualmente 

importante, o comércio exterior brasileiro também será 

contextualizado. Em seguida abordaremos o desenvolvimento da 

internacionalização do capital e qual o seu impacto na economia 

brasileira no que tange a consolidação do setor siderúrgico, a 

ser estudado no capítulo 4. 

Nesse quarto capítulo, efetuaremos um breve relato 

sobre o setor siderúrgico brasileiro, sua importância, sua 

competitividade e como o mesmo vem sendo afetado por 

sucessivas ações protecionistas de vários países, inclusive 

membros da OMC. Veremos também como a OMC, através do 

OSC, pode interferir positivamente para que se evite o 
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protecionismo e que os níveis de comércio permaneçam 

estabilizados, ao menos, em determinados setores. 

O quinto e último capítulo estão reservados para as 

conclusões do trabalho, evidenciando os aspectos positivos e 

negativos, identificando os aprendizados adquiridos e incluindo 

sugestões para a continuação do tema. 
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2. A Organização Mundial do Comércio 

O objetivo deste capitulo é o de apresentar ao leitor um 

breve histórico dos antecedentes da OMC e sua criação, seus objetivos 

e familiarizá-lo com os principais acordos vigentes e os mecanismos de 

defesa comercial utilizados pelos países. 

Discutiremos com mais detalhes a sistemática adotada para 

a solução de controvérsias e abordaremos também o custo do 

protecionismo para um país, bem como os ganhos advindos da 

liberalização do comércio. 

2.1. Introdução 

Segundo Thorthensen (1998), dentro do contexto 

internacional, a OMC, criada em janeiro de 1995, é a coluna mestra do 

novo sistema internacional de comércio. A OMC engloba o GATT, o 

Acordo Geral de Tarifas e de Comércio, concluído em 1947, os 

resultados das sete negociações multilaterais de liberalização de 

comércio realizadas desde então, e todos os acordos negociados na 

Rodada Uruguai, concluída em 1994. 

O Acordo que estabelece a OMC determinou os objetivos da 

nova organização. Os termos negociados foram os seguintes: 

As partes reconhecem que as suas relações na área 
do comércio e das atividades econômicas devem ser conduzidas 
com vistas à melhoria dos padrões de vida, assegurando o pleno 
emprego e um crescimento amplo e estável do volume de renda 
real e demanda efetiva, e expandindo a produção e o comércio 
de bens e serviços, ao mesmo tempo que permitindo o uso ótimo 
dos recursos naturais de acordo com os objetivos do 
desenvolvimento sustentável, procurando proteger e preservar o 
ambiente e reforçar os meios de fazê-lo, de maneira consistente 
com as suas necessidades nos diversos níveis de 
desenvolvimento econômico. (GATT 1994) 

De acordo com a própria Organização Mundial do 

Comércio 2
, a OMC é a única organização internacional que trata das 

regras globais de comércio entre nações. Sua principal função é 

2 www.wto.org 
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garantir que o comércio flua da maneira mais organizada, previsível e 

livre possível. Com isso temos que: 

"O resultado é a certeza. Consumidores e produtores 
sabem que podem desfrutar de uma maior variedade de produtos 
acabados, componentes e matérias primas". 

No centro do sistema conhecido como sistema 
multilateral de comércio- estão os acordos da OMC, negociados 
e assinados pela grande maioria dos países do mundo e 
ratificados em seus respectivos parlamentos e congressos. 

O objetivo final é o de melhorar o bem estar social da 
população dos países membro." 3 

Segundo Thorthensen (1999) a OMC e o GATT, ao longo 

das cinco décadas da sua história, sempre enfatizou a liberalização do 

comércio através do estabelecimento e aplicação de regras para a 

remoção de barreiras nas fronteiras. No entanto, tais objetivos vêm 

sendo questionados diante do novo contexto mundial. 

Neste contexto, surgem novas discussões sobre o papel que 

a OMC deve desempenhar, e quais novos objetivos deve perseguir. 

Tais discussões já abrangem uma abordagem mais ampla para a OMC, 

não só de liberalização do comércio, via o exame dos instrumentos de 

política comercial, mas de uma nova análise que incluiria os 

instrumentos das diversas políticas econômicas e seus impactos sobre 

a competição internacional, além do modo de operação dos mercados. 

Segundo Thorstensen (1999: 39), é importante ressaltar 

que, após a rodada do Uruguai, o termo "GATT 1994" ficou definido 

para designar todo o conjunto de medidas que inclui: os dispositivos do 

acordo geral do GATT de 1947, e todas as modificações introduzidas 

pelos termos dos instrumentos legais que entraram em vigor até a data 

de início das funções da OMC, isto é, janeiro de 1995. Inclui, portanto: 

concessões tarifárias, protocolos de acesso de novos membros, 

decisões de derrogação de obrigações (waivers) concedidas, e outras 

decisões; uma série de seis entendimentos negociados dentro da área 

do comércio de bens; e o Protocolo de Marrakesch que estabelece os 

prazos de implementação das concessões tarifárias negociados na 

Rodada do Uruguai. Os demais acordos multilaterais sobre o comércio 

3 The World Trade Organization in Brief (www.wto.org> 
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de bens, serviços, propriedade intelectual e solução de controvérsias 

negociados na Rodada do Uruguai são definidos como integrantes do 

Acordo Constitutivo da OMC. 

Em outras palavras, a OMC é a organização que coordena 

as negociações das regras de comércio internacional e supervisiona a 

prática de tais regras, além de coordenar as negociações sobre novas 

regras ou temas relacionados ao comércio. O termo GATT ficou 

estabelecido para designar o conjunto de todas as regras sobre o 

comércio negociadas desde 1947, além das modificações introduzidas 

pelas sucessivas rodadas de negociações até a Rodada do Uruguai. 

Assim, o GATT morreu como órgão internacional, mas segue vivo como 

um sistema de regras do comércio internacional. 

Portanto, os acordos alcançados sob o âmbito das rodadas 

de negociação do GATT contemplavam apenas reduções tarifárias 

sobre produtos. Porém, na rodada do Uruguai, novos aspectos foram 

também incluídos, tais como novas áreas de comércio, políticas de 

protecionismo, meio ambiente, direitos sobre propriedade intelectual, 

saúde e mecanismos para solução de controvérsias. 

2.2. O Sistema de Solução de Controvérsias da OMC 

O Sistema de Solução de Controvérsias foi, talvez, o mais 

importante resultado obtido na Rodada do Uruguai. Apesar de ter como 

principal propósito a resolução de disputas comerciais e não a punição 

de membros que adotem práticas consideradas inconsistentes com as 

regras da OMC, tal sistema permite que, em última instância, sejam 

aplicadas retaliações a membros que eventualmente recusem a cumprir 

com as determinações resultantes de um processo de resolução de 

controvérsia. Sob o âmbito do então GATT, eventuais conflitos 

comerciais eram submetidos a um painel de especialistas 

normalmente em número de três constituído para examinar 

controvérsias específicas quando a controvérsia não é resolvida por 

meio de consultas entre as partes em disputa e uma das partes 

continua insatisfeita. Os relatórios dos painéis, com recomendações 
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sobre como resolver as controvérsias, são aprovados pelo Órgão de 

Solução de Controvérsias (OSC), onde todos os membros são 

representados. O relatório do painel só não será aprovado pelo OSC 

caso haja o chamado "consenso negativo", ou seja, caso todos os 

Membros presentes (inclusive o eventual "ganhador" da disputa) 

desaprovem o relatório. Houve, assim, uma inversão em relação ao que 

ocorria sob o GATT, antes da OMC, quando a parte julgada 

inadimplente em relação às suas obrigações podia, sozinha, 

obstaculizar o consenso. 

À 

controvérsias 

diferença 

do GATT, 

do mecanismo 

o sistema da OMC 

de 

é 

solução 

dotado de 

de 

um 

Órgão de Apelação, com a função de verificar, a pedido de 

qualquer parte em disputa, os fundamentos legais do relatório 

do painel e de suas conclusões. 

Com isso a OMC possui poder para impor as decisões dos 

painéis e permitir que os membros vencedores da controvérsia 

eventualmente apliquem retaliações aos membros que mantiverem 

comportamento inconsistente com as regras da OMC. Um exemplo de 

retaliação seria o da aplicação de aumento de tarifas dos bens 

exportados pelo infrator em um valor equivalente ao da perda apurada 

pelo vencedor da disputa. O Órgão de Apelação é outra novidade da 

Rodada do Uruguai. Funcionando como um tribunal de apelação, tem o 

papel de examinar a fundamentação legal dos relatórios emitidos pelos 

especialistas. 

O objetivo principal de todo o processo é o de garantir a 

adoção de práticas compatíveis com os acordos negociados. O sistema 

permite que, a qualquer momento, as partes solucionem eventuais 

conflitos através de acordos. 

O sistema de solução de controvérsias contempla várias 

etapas sucessivas, que, de uma maneira geral, podem ser assim 

resumidas: 

1) Consultas; 
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2) Se as Consultas: (a) não são realizadas dentro do prazo 4 

(30 dias, ou conforme decidido de comum acordo); ou (b) não 

levam a solução mutuamente aceitável, a parte demandante pode 

solicitar o estabelecimento de painel; 

3) O painel será estabelecido o mais tardar na reunião do 

OSC seguinte à reunião em que a solicitação constou pela 

primeira vez da agenda do Órgão; 

4) O painel será composto, normalmente, por 3 peritos, 

_após consultas às partes em disputa. As partes em litígio, de 

comum acordo, podem solicitar que o painel seja integrado por 5 

peritos. As deliberações dos painéis serão confidenciais; 

5) O painel terá 6, ou, no máximo, 9 meses, em condições 

habituais, para apresentar seu relatório, a contar da data de seu 

estabelecimento e da determinação de seus termos de referência; 

6) A parte demandante poderá solicitar a suspensão dos 

trabalhos do painel, a qual não poderá exceder a 12 meses, sob 

pena de caducar a autoridade para estabelecimento do painel; 

7) Etapa Intermediária de Exame: após a apresentação de 

réplicas e argumentação oral das partes, o painel deve submeter 

às seções descritivas do projeto de relatório, para comentários 

das partes. Ultrapassada essa fase, o painel deve elaborar um 

relatório provisório, ao qual as partes podem oferecer 

comentários. O relatório provisório, já com as conclusões do 

painel, será considerado o relatório final, pronto para a circulação 

entre todos os membros, se não houver comentários; 

8) Adoção do relatório do painel: salvo em casos de 

apelação, o relatório deverá ser adotado pelo OSC dentro de 60 

dias, a contar da data de circulação do documento entre os 

membros. Os relatórios não serão examinados para efeito de 

Os prazos relacionados à conclusão dos diversos painéis variam muito em função da dinâmica do 
processo negociador e da natureza da questão envolvida. Somente a título de exemplo, o painel 
sobre a gasolina venezuelana (Brasil e Venezuela x EUA) durou 2 anos e 7 meses desde seu início 
até a reversão das medidas adotadas pelos EUA. 
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aceitação pelo OSC até 20 dias após a data de distribuição aos 

Membros; 

9) Apelação: o Órgão de Apelação (OA) - composto por 

sete integrantes (nomeados para mandato de quatro anos, 

renovável}, três dos quais atuarão em cada caso - terá, como 

regra geral, 60 dias contados a partir da data da notificação 

formal da decisão de apelar para distribuir seu relatório. O 

procedimento não deverá exceder 90 dias. Apenas as partes em 

controvérsia, excluindo-se terceiros interessados, poderão 

recorrer do relatório do painel; 

1 O) Adoção do relatório do OA: dentro do prazo de 30 dias a 

contar da distribuição do documento aos membros, a menos que o 

OSC decida por consenso não adotar o relatório do OA; 

11) Implementação das Recomendações do OSC: em 

reunião do OSC dentro de 30 dias após a data de adoção do 

relatório do Painel ou do OA, o membro interessado deverá 

informar ao OSC suas intenções com relação à implementação 

das decisões e recomendações daquele Órgão. Não sendo 

possível a implementação imediata, o membro interessado deverá 

dispor de prazo razoável; 

12) Compensações: se a parte afetada não implementar as 

decisões e recomendações do OSC dentro do prazo razoável 

estabelecido, deverá, se solicitada, negociar com a(s) outra(s) 

parte(s) compensações mutuamente satisfatórias; 

13) Suspensão da Aplicação de Concessões ("retaliação"): 

Se dentro dos 20 dias seguintes à data da expiração do prazo 

razoável determinado não se houver acordado uma compensação 

satisfatória, quaisquer das partes que hajam recorrido ao 

procedimento de solução de controvérsias poderão solicitar 

autorização do OSC para suspender a aplicação de concessões 

ou de outras obrigações decorrentes dos acordos abrangidos à 

parte interessada. 
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14) Os princípios definidores da suspensão da aplicação de 

concessões e a determinação de seu valor são objeto de 

arbitragem; 

15) Após a determinação, pelo comitê de arbitragem, de que 

maneira e em que valor incidirá a suspensão da aplicação de 

concessões, a parte interessada deve solicitar autorização ao 

OSC para poder aplicar aquela suspensão. 

Dessa maneira, a garantia da adoção de práticas 

compatíveis com os acordos, que desencorajem medidas protecionistas 

e estimulem a liberalização dos mercados, garantem o livre comércio 

de bens e serviços objetivado pela instituição. 

2.3. Principais Acordos 

Segundo Barrai (2002: 39), segue abaixo um breve relato 

sobre os mais importantes acordos negociados na rodada do Uruguai: 

2.3.1. Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994 

Esse acordo substituiu o acordo original do GATT assinado 

em 194 7. Contudo, esse novo acordo preocupou-se essencialmente 

com o mesmo aspecto do antigo, isto é, a redução tarifária. O novo 

acordo requeria uma redução tarifária de 36% em um período de dez 

anos por parte dos países desenvolvidos e de 24% em um período de 

quinze anos por parte dos países em desenvolvimento. 

2.3.2. Acordo Sobre Produtos Têxteis 

Esse acordo foi uma grande conquista para os países em 

desenvolvimento que produzem artigos têxteis. Desde 1974 as 

exportações de produtos têxteis dos países em desenvolvimento para 

países desenvolvidos eram limitadas por um sistema restritivo de cotas, 

impostas pelo acordo multifibra (Multifibre Arrangement - MFA). Esse 

novo acordo obriga a uma remoção gradual do MFA em um período 

máximo de dez anos. A importância desse acordo é que ele facilita o 

acesso de produtos têxteis de países em desenvolvimento a mercados 
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estrangeiros em virtude da vantagem comparativa que possuem por ser 

esse um produto de mão de obra intensiva, mais barata nesses países. 

2.3.3. Acordo Sobre Produtos Agrícolas 

Agricultura foi uma nova área de negócios na rodada do 

Uruguai. O acordo sobre produtos agrícolas foi também uma conquista 

para os países em desenvolvimento uma vez que o mesmo facilitou as 

condições de acesso ao mercado dos países desenvolvidos. Esse 

acordo possui quatro características principais. Primeiro, a redução das 

tarifas de importação ao mesmo nível das tarifas incidentes sobre bens 

de consumo. Segundo, a redução dos subsídios à exportação aos 

mesmos níveis das tarifas de importação, além da redução do auxílio 

governamental (domestic support) de 20% para países desenvolvidos e 

13% para países em desenvolvimento. Terceiro, o comprometimento de 

permitir uma acessibilidade de até 3% do consumo doméstico já no 

início do período de implementação com um crescimento para até 5% 

no ano de 2000 para os países desenvolvidos e 5% no ano de 2004 

para os países em desenvolvimento. Quarto e último, todas as barreiras 

não tarifárias deveriam ser convertidas em equivalentes tarifários. 5 

5 
Em virtude da atual repercussão desse tema perante a mídia, convém esclarecer que a 

Comunidade Européia (CE) alega existir áreas extremamente sensíveis dentro do setor agrícola, 
como o açúcar, carne bovina e frango, onde a Europa também possui uma produção significativa, e 
cujos produtores estão dispostos a manterem seu mercado. Por outro lado, pafses como o Brasil 
possuem uma produção de alta competitividade, com grandes vantagens naturais. Isso explica a 
insistência da CE para que produtos agrícolas sejam tratados diferentemente dos bens industriais. 
Na Europa, as agroindústrias desempenham funções que vão além da produção. Servem para 
proteção do meio ambiente e manutenção das populações na área rural, impedindo sua migração 
para os grandes centros industriais. Por isso, a CE alega ter de fornecer subsídios aos 
agricultores, que representam de 3% a 4% da população do continente. A CE alega não poder 
abandonar essa estrutura de base e estão dispostos a combater sobretudo os subsídios às 
exportações para que a concorrência internacional seja leal. Uma vez que os excedentes persistem 
em alguns setores, é nestes capítulos que a CE tem tido maiores problemas, a ponto da Comissão 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural da OMC se ter visto obrigada a baixar os subsídios 
relativos aos queijos, carne de bovino, frango, frutas e hortaliças, vinho, carne de suíno, arroz, 
açúcar e produtos agrícolas transformados, para cumprir os compromissos assumidos. De acordo 
com as últimas perspectivas da Comissão sobre o mercado, a exportação sem restituições apenas 
será possfvel no caso do trigo (a partir do biênio 2003/4), da carne de bovino (a partir de 2006) e, 
complementarmente, no caso da carne de suíno e de frango. Em contrapartida, as restituições 
estão excluídas no tocante aos cereais secundários, produtos lácteos e açúcar, entre outros 
produtos. 
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Esse acordo proíbe contribuições financeiras do governo a 

uma determinada empresa, indústria ou região que possa conferir·lhes 

algum tipo de vantagem sobre fornecedores externos. Essas 

contribuições (subsídios) classificam-se em duas categorias: (1) 

subsídios à exportação, que são baseados na performance de 

exportação e (2) subsídios para substituição das importações, 

baseados no uso de produtos domésticos ao invés de insumos 

importados. A razão para a proibição desses subsídios é porque tais 

subsídios colocam produtos domésticos (subsidiados) e produtos 

importados em condições injustas de competição. 

2.3.5. Acordo Antidumping 

De acordo com a definição da OMC (1999a p.BO), dumping é 

a venda de produto a um mercado externo a um preço abaixo daquele 

vendido em seu mercado de origem. Diferente do subsidio, dumping é 

praticado por empresas específicas, o que o torna extremamente difícH 

de ser monitorado, controlado ou imposto por acordos entre governos 

(OMC, 1999a). A obrigatoriedade desse acordo requer duas condições: 

a prova do dumping e a prova que tal prática tenha causado dano à 

indústria local. Se essas duas condições são preenchidas, então o país 

prejudicado poderá adotar uma ou mais das seguintes medidas: impor 

uma taxa antidumping, adotar medidas antidumping provisórias ou 

ajustar os níveis de preço voluntariamente, através de uma solicitação 

direta para que o exportador revise seus preços. 

2.3.6. Acordo de Serviços 

Esse foi o primeiro acordo no setor de serviços alcançado 

após oito rodadas de negociações e foi considerado o maior 

desenvolvimento na história do GATT. Esse acordo aborda 150 formas 

diferentes de serviços. Esses serviços são divididos em 12 setores, 
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dentre os quais incluem-se: serviços financeiros, telecomunicações, 

saúde, educação, turismo e serviços de engenharia e construção. 

2.3.7. Acordo Sobre Compras Governamentais 

Esse acordo contempla as compras de bens e serviços por 

parte dos governos. Ele proíbe que os governos utilizem suas compras 

como um meio de favorecimento de fornecedores locais em detrimento 

dos fornecedores estrangeiros. Devemos ressaltar que esse acordo é 

um dos quatro acordos voluntários (conhecidos como "Acordos 

Plurilateriais"), válidos apenas para os membros da OMC que optaram 

por assiná-los. 

A tabela (1) a seguir ilustra todos os acordos negociados na 

Rodada do Uruguai em 1994. 

De acordo com Rego (1996), os chamados acordos da OMC, 

que englobam o GATT de 1947 e os resultados da Rodada do Uruguai 

em 1994, contêm 29 textos jurídicos individuais e 25 entendimentos, 

decisões e declarações ministeriais, onde estão especificados 

compromissos e obrigações adicionais de seus membros, que devem 

observar os parâmetros básicos desses acordos ao definirem suas 

políticas comerciais externas. Ou seja, fixam as regras que devem ser 

observadas no jogo do comércio internacional, de modo a garantir 

condições gerais de competição aos produtores estrangeiros nos 

mercados externos. Os objetivos mais amplos das novas normas, além 

da maior previsibilidade das condições em que operam o comércio 

internacional, são a garantia de acesso aos mercados e a competição 

justa. Por trás destes dois objetivos estão dois princípios básicos: a 

não discriminação e a reciprocidade. 

Princípio fundamental do sistema multilateral de comércio, 

a não discriminação está prevista na OMC através da cláusula de 

nação mais favorecida e da cláusula de tratamento nacional. 
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Tabela (1 ): Acordos Negociados na Rodada do Uruguai 

Lista de Anexos 

ANEXO 1 

Anexo 1A: Acordos Multilaterais sobre o Comércio de Bens 

- Acordo Geral de Tarifas e Comércio de Bens de 1994 

- Acordo sobre Agricultura 

- Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 

- Acordo sobre Têxteis e Vestuário 

- Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio 

- Acordo sobre Medidas de Investimento relacionadas com o 

Comércio 

-Acordo sobre a Implementação do Art. VI do GATT-1994 

-Acordo sobre a Implementação do Art. VIl do GATT-1994 

- Acordo sobre Inspeção Pré-Embarque 

- Acordo sobre Regra de Origem 

- Acordo sobre o Procedimento para o Licenciamento de 

Importações 

- Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

- Acordo sobre Salvaguarda 

Anexo 1 B: Acordo Geral sobre Comércio de Serviços e Anexos 

Anexo 1 C: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio 



Tabela (1 ) ... Continuação 

ANEXO 2 

Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de 

Controvérsias 

ANEXO 3 

Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais 

ANEXO 4 

Acordos de Comércio Plurilaterais: 

- Acordo Sobre o Comércio de Aeronaves Civis 

- Acordo Sobre Compras Governamentais 

-Acordo Internacional sobre Produtos Lácteos 

-Acordo Internacional sobre Carne Bovina 

Fonte: WTO: The Legal Text (1999) 
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De acordo com a cláusula de nação mais favorecida, os 

membros devem dispensar um tratamento não menos favorável àquele 

dispensado aos produtos advindos de qualquer outro país. Assim, a 

menor alíquota de importação aplicada a um determinado produto 

deverá ser estendida imediatamente, e sem qualquer restrição, a todos 

os membros da OMC. Países com menor poder de barganha são os 

que, comumente, mais podem se beneficiar dessa cláusula, pois podem 

se aproveitar de reduções tarifárias oriundas de negociações bilaterais 
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entre dois países que sejam grandes exportadores e importadores de 

um determinado bem 6
. 

De acordo com a cláusula de tratamento nacional, o produto 

importado, após ingressar em um determinado mercado, deverá receber 

um tratamento não menos favorável do que o similar nacional, isto é, 

não poderá estar sujeito a impostos ou qualquer outra restrição maior 

do que aquelas dispensadas ao similar nacional. 

O princípio da reciprocidade complementa a cláusula de 

nação mais favorecida. As negociações realizam-se através da troca 

de concessões em termos de acesso a mercados, e cada país procura 

obter contrapartidas para aquilo que está disposto a receber. Na 

verdade, é a reciprocidade que torna possível a realização de uma 

liberalização mais ampla, assim como o estabelecimento de um código 

de conduta multilateral. (Rego: Op. Cit.) 

2.4. Os Mecanismos de Defesa Comercial 

As medidas de defesa comercial são aquelas relacionadas 

com as políticas de defesa comercial adotadas pelos Estados em suas 

relações econômicas internacionais. Têm por objetivo "proteger a 

indústria doméstica de um país contra importações de outros países 

quando estas importações causam dano aos produtores domésticos de 

um produto similar" (Thorstensen, 1995: 6) 

Incluem-se entre elas as medidas antidumping, as medidas 

contra subsídios ou medidas compensatórias e as medidas de proteção 

emergencial contra importações, denominadas medidas de 

salvaguardas como já discutidas no capítulo número dois. 

Cabe esclarecer que direitos compensatórios São direitos 

especiais que se fazem incidir sobre as importações, a fim de 

contrabalançar os benefícios de subsídios concedidos aos produtores 

6 
Cabe observar que existem algumas exceções a essa cláusula, principalmente aquelas vinculadas 

a acordos de integração econômica em que existam preferências tarifárias concedidas aos países 
em desenvolvimento ao exportarem certos produtos aos países desenvolvidos (Sistema Geral de 
Preferências). 
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e/ou exportadores do país exportador, ou seja, aplicados após a 

constatação de que um produto exportado foi subsidiado. 

Cláusula de salvaguarda, outro instrumento de defesa 

comercial, consiste na aplicação de medidas temporárias e seletivas, 

tais como tarifas ou restrições quantitativas (quotas), destinadas a 

dificultar a entrada de produtos importados que estejam ameaçando a 

produção nacional de bens similares. Neste sentido específico elas são 

definidas como um mecanismo a ser usado por um país importador, em 

caso de urgência e por tempo determinado, que permite a suspensão 

das concessões tarifárias para um produto específico, ou ainda a 

limitação quantitativa de sua entrada, no caso de estar ocorrendo um 

aumento brusco e repentino nas importações do mesmo, que não possa 

ser suportado materialmente pela indústria nacional. É importante 

ressaltar que as medidas de salvaguarda são aplicadas contra práticas 

leais de comércio, ao contrário dos direitos antidumping. Em sua 

essência, as medidas de salvaguarda visam conceder algum tempo 

para que a indústria afetada se ajuste às novas condições de 

concorrência. 

Para que as medidas sejam aprovadas, investigação mais 

detalhada deverá ser realizada no país solicitante e, constatada a 

presença dos requisitos necessários e de acordo com as regras da 

OMC, o país importador pode aplicar a medida de salvaguarda no limite 

necessário para prevenir ou remediar o grave prejuízo e para facilitar o 

ajuste da indústria afetada. A adoção de medidas de salvaguarda 

devem ser efetuadas observando-se os princípios da não-seletividade e 

o da compensação. O primeiro estabelece que a aplicação da medida 

de salvaguarda deve ser aplicada de forma generalizada contra todos 

os países exportadores do produto afetado e, o segundo, estabelece 

que o país exportador seja compensado pelas perdas decorrentes da 

adoção tal medida. 
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2.5. Os Custos da Proteção 

Três estudos efetuados por Feenstra (1992), Hufbauer 

(1996) e pela OECD (1998) fornecem uma ampla e detalhada estimativa 

dos custos de proteção em países da OECD. Os custos foram 

expressos em termos de preços mais altos, custos dos subsídios e 

custos de manutenção de empregos em setores protegidos da 

economia. Primeiro apresentaremos os resultados do estudo da OECD 

para os custos de preços mais altos e subsídios na tabela (2) abaixo. 

Tabela (2): Custo de proteção em alguns países da OECD 

Ano País/Bloco Setor Custo 

1979-1989 CE Açucareiro ECU 3 bilhões I ano 

1988 EUA Açucareiro US$ 3 bilhões I ano 

1995 Japão Agricultura US$ 49,3 bilhões I ano 

1994 OECD Agricultura US$ 350 bilhões 

Fim dos anos 80 EUA Têxteis US$ 27 bilhões 

Anos 70 Reino Unido Têxteis UK f: 500 milhões 

Anos 70 Cana da Têxteis C$ 780 milhões 

1981-1984 USA Automotivo Preços 41 % mais altos 

1989 França Auto motivo US$ 1 ,7 Bilhões 

Fonte: OECD (1998) 

As estimativas dos custos advindos de políticas 

protecionistas em alguns setores da economia são relativamente 

significantes e podem ser evitados se as barreiras ao comércio forem 

removidas. Esses custos correspondem apenas a aumento de preços e 

aos custos com subsídios. Além disso, essas estimativas se aplicam a 

países desenvolvidos que, na média, possuem tarifas de importação 

mais baixas que os países em desenvolvimento. Presume-se que tais 

custos sejam muito maiores nesses países e que seus consumidores 

ganhariam muito mais com preços mais baixos, melhor qualidade e 

maior diversidade. Portando, acordos para liberalização do comércio no 
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âmbito da OMC devem produzir efeitos significantes no bem-estar 

social de países protecionistas. 

Uma pesquisa feita por Feenstra (1992) de nove estudos 

revela o custo de proteção em nove setores da economia Americana. 

As estimativas desses custos são apresentadas na tabela (3). 

Tabela (3): Custo de Proteção nos EUA (em bilhões de US$) 

Setor USDWL QuotaHents Foreign DWL 

Automotivo 0.2-1.2 2.2-7.9 0-3 

Alimentício 1.4 0.25 0.02 

Siderúrgico 0.1-0.3 0.7-2.0 0.1 

Têxtil 4.9-5.9 4.0-6.1 4-15.5 

Tarifa Média 1.2-3.4 o n.d. 

Fonte: Feenstra (1992) 

A primeira coluna, US DWL (Dead Weight Loss em bilhões 

de dólares americanos), mostra as estimativas para o peso morto 

incorrido pela economia americana devido à presença de medidas 

protecionistas adotadas pelo governo para proteger os quatro setores 

mostrados na tabela. O DWL total para a economia americana varia de 

US$ 7,9 bilhões a US$ 12,3 bilhões. 

A segunda coluna, Quota rents, mostra as estimativas de 

ganhos com ágios por países estrangeiros ao exportarem para os 

Estados Unidos devido a medidas protecionistas adotadas pelo próprio 

Estados Unidos para limitar importações oriundas desses países, 

elevando os preços em seu mercado doméstico de forma artificial. Tais 

medidas incluem cotas de importação e restrições voluntárias de 

exportação. Esses ágios (ou ganhos extras) variam entre US$ 7 bilhões 

e US$ 17.3 bilhões. 

Finalmente, a terceira coluna apresenta as estimativas do 

peso morto incorridos pelos países com exportações desses produtos 
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para os Estados Unidos. Uma vez que esses números são positivos, 

isso significa que os ágios ganhos por países estrangeiros são mais do 

que compensados pelas perdas que esses países enfrentam devido à 

existência de medidas protecionistas dos EUA. Essas perdas estão 

entre US$ 4,3 bilhões e US$ 18,8 bilhões. 

A seguir, apresentaremos na tabela (4) as estimativas dos 

custos de proteção de empregos em alguns países da OECD. 

Tabela (4): Custo de proteção de empregos em alguns países da 
OECD 

USA Japão Coréia C.E. 

Ano 1994 1989 1990 1990 

Indústrias pesquisadas 21 47 49 20 

Custo ao Consumidor: 

US$ Bilhões 70 75- 110 12-13 97-100 

%PIS 1.2 2.6 - 3.8 3.8-4.3 1.1 - 1.6 

Tarifa Média: 

Equivalente (%) 35 180 170 40 

Empregos Preservados 

(em milhares) 190 180 174-405 1.500 

Custo por Emprego 

(US$ mil) 70 600 33-67 70 

Fonte: Hufbauer (1996) 

As estimativas na tabela (4) mostram o quão custoso pode 

ser para um país a tentativa de se proteger empregos em setores da 

economia que produzem bens negociáveis. Está claro que os países 

pesquisados estariam, em termos de benefícios sociais, em situação 

muito melhor se a proteção fosse eliminada. Os ganhos com a 

eliminação do protecionismo ao emprego variam de 1,1% a 4,3% do 

PIS, o que é muito significativo. Uma razão para a continuidade da 

proteção ao emprego em indústrias domésticas a um custo elevado é o 
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forte poder que tais empresas exercem para influenciar as políticas de 

comércio em seus respectivos países. Portanto, sob os acordos da 

OMC, governos de todo o planeta estariam sujeito a uma maior 

limitação ao responder às pressões de determinados grupos de 

interesse que trabalham em prol de uma maior proteção. 

2.6. Ganhos com a Liberalização 

Segundo Miner (2002), a rodada do Uruguai testemunhou 

um sucesso sem precedentes se considerarmos o número de acordos, 

especialmente aqueles nas áreas cobertas por acordos específicos, 

como o da agricultura, têxteis, serviços e direitos sobre propriedade 

intelectual. O sucesso também se deve à criação da OMC como a mais 

poderosa instituição internacional econômica jamais criada. Além disso, 

a rodada do Uruguai também resultou em significantes reduções 

tarifárias sobre bens industriais. Todas essas conquistas vieram da 

seguinte questão: Qual o ganho que podemos esperar de um novo 

sistema de comércio? Para responder a essa pergunta, vários estudos 

foram conduzidos por diversas instituições internacionais, tais como ~ 

OMC, a OECD e o Banco Mundial, além de diversos estudos 

acadêmicos e privados. 

A principal ferramenta que a maioria dos estudos utilizaram 

foi o modelo do Equilíbrio Geral Computável (EGC). A maioria dos 

modelos assume uma competição perfeita e retornos de escala 

constante, enquanto outros consideram casos de competição não 

perfeita e economias de escala. Alguns são estáticos e outros são 

dinâmicos, nos quais o aumento da renda devido à liberalização leva 

também a um aumento da poupança e do investimento, e que, por sua 

vez, aumenta a renda futura. Segue abaixo uma breve discussão de 

alguns desses estudos que objetivam quantificar os efeitos da OMC (ou 

rodada do Uruguai). 

De acordo com uma pesquisa efetuada em catorze estudos 

sobre os efeitos da OMC, Perroni (1998) encontrou uma vasta gama de 

especificações de modelos que afetaram significativamente os 
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resultados. Estimativas mais conservadoras foram obtidas em modelos 

estáticos que assumiam modelos de perfeita competição e retornos de 

escala constante, enquanto estimativas mais elevadas foram obtidas a 

partir de modelos dinâmicos assumindo uma competição imperfeita e 

retornos de escala variáveis. Por exemplo, os resultados de Nordstrom, 

McDonald and François (1994) variaram entre US$ 51 bilhões e US$ 

291 bilhões, ou 0,36% a 1,36% do PIB mundial, dependendo da 

especificação do modelo. Um estudo efetuado por Goldin, Kundson e 

Mensbrugghe (1993) oferece a estimativa de US$ 48 bilhões a US$ 235 

bilhões. De uma forma geral, Perroni concluiu que as estimativas dos 

estudos pesquisados variam entre O, 1 a 1 ,5% do PIB mundial. 

Outro estudo feito pela OMC (1999) mostra que a renda 

mundial aumentará cerca de 1% ao ano. Isso significa algo em torno de 

US$ 250 a US$ 350 bilhões até 2005. Estudos também mostram um 

significativo crescimento no comércio mundial em 5,7% (Francois et ai), 

20,2% (Nguyen, Perroni and Wigle, 1993) e até mesmo em 59% (Hertel, 

Martin, Yanagishima and Dimaranan, 1996). 

De uma maneira geral, os resultados mostram que países 

desenvolvidos ficarão com a maior parte dos ganhos de bem-estar 

social. Esses ganhos se acumularão nos consumidores dos países 

desenvolvidos que desfrutarão de preços menores. Os resultados de 

outros países irão depender de sua elasticidade de exportação e 

importação e de seu saldo na balança comercial, ou seja, se trata de 

um país tipicamente exportador ou importador. Goldin et ai (1993) 

descobriu que países africanos perderão cerca de 0,3% de seu PIB, 

enquanto que outros países menos desenvolvidos do Sudeste asiático e 

da América Latina poderão ter um ganho de 1 - 2% do PIB. 

As estimativas dos efeitos da OMC são menores que o 

esperado dado o número de membros e da grande quantidade de 

tópicos cobertos pelos acordos. Essas estimativas sugerem que os 

efeitos dos acordos da OMC foram empiricamente subestimados por 

algumas razões (Goldin, 1993). Primeiro, os efeitos de alguns acordos 

eram impossíveis de serem quantificados, como por exemplo, os dos 

acordos sobre direitos de propriedade intelectual e acordos relativos a 
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investimentos comerciais. Segundo, mesmo que um acordo seja 

quantificável, pode ser que inexistam informações confiáveis, como no 

caso de comércio de serviços. Finalmente, a maioria dos estudos 

ignora os acordos sobre serviços devido à falta de informação 

confiável, porém, um estudo realizado por Brown et ai (1996) descobriu 

que os ganhos com a liberalização no comércio de serviços podem ter 

a mesma magnitude dos ganhos com a liberalização de bens. 

2.7. Uma Análise Empírica sobre o Papel da OMC 

Ainda que pese, alguns autores contestam os reais 

benefícios que a OMC proporciona a seus membros, principalmente no 

que se refere a assuntos relacionados com o incremento do comércio 

internacional. 

Analisando a influência da OMC sobre o comércio mundial, 

Rose (2002) conclui, o fato de um país ser membro da OMC não 

representa ou garante que esse possa se beneficiar de um maior 

volume de negócios na esfera internacional, isto é, não existe relação 

entre a participação de um país na Organização e o aumento no volume 

de comércio exterior. 

Utilizando modelos estatísticos e informações dos últimos 

cinqüenta anos de 175 países, o professor conclui ser difícil 

demonstrar através dos resultados quantitativos de seu trabalhado que 

exista alguma evidência de que países membros da OMC, ou aqueles 

que se filiaram após sua constituição, possuam padrões diferentes de 

comércio do que países não membros. 

Além das variáveis relativas aos 175 países acima, como 

PIB, dimensão territorial, Rose inclui também um grande número de 

variáveis condicionantes que possam interferir no comércio, tais como 

variáveis culturais (por exemplo, se os países compartilham o mesmo 

idioma); variáveis geográficas (se o país ou países possuem saída para 

o oceano, distância entre importador e exportador) e variáveis 

históricas (se um país já foi ou não colônia de outro). 
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Rose diz que o problema é que, quando o país se filia junto 

à OMC, ele não precisa necessariamente abrir seu mercado. A Índia, 

por exemplo, é membro fundador da organização e continuou 

aumentando suas tarifas de importação por vários anos. 

Já a China, embora só tenha entrado na OMC no ano 

passado, abriu a economia ao investimento externo nos anos 80 e teve 

um grande aumento no comércio. 

Na época, os países desenvolvidos prometeram que os 

novos acordos comerciais deveriam beneficiar os países mais pobres, 

abrindo mercado nos países ricos para eles. Mas a OMC, está tendo 

problemas colocar as promessas em prática, especialmente no setor da 

ag ri cu I tu r a. 

Além disso, apesar de todas as negociações para a redução 

das tarifas, o professor Rose diz que vários tipos de barreiras 

comerciais continuam em uso, algumas delas em acordo com as regras 

da OMC. 

A pesquisa também mostra que alguns tipos de acordos 

comerciais resultam em grandes benefícios. 

Ele acha que blocos regionais, como a União Européia (15 

países europeus) e o NAFTA (Estados Unidos, México e Canadá), 

trazem grandes benefícios ao comércio dos países envolvidos. 

A criação de uma moeda única também deve incrementar a 

integração entre os países europeus, na sua avaliação. Mas ele diz que 

há um limite para a globalização e que, apesar do aumento dos 

volumes comercializados, o comércio mundial está longe de ser livre e 

que há muitas restrições ao movimento de capital e especialmente de 

trabalhadores. 

Em outro estudo (Rose 2003), o mesmo autor conclui que os 

efeitos da filiação de um país junto ao Fundo Monetário Internacional 

(FMI) ou à OMC resulta normalmente em um pequeno efeito em seu 

comércio internacional. A exceção se dá em casos onde uma estimativa 

fixa de efeitos é empregada, ou seja, a filiação de um país junto à OMC 

está associada a um efeito positivo em seu comércio externo, enquanto 

que já ser membro não produz o mesmo efeito. Em contrapartida, a 
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filiação de um país junto a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) 7 resulta em um efeito positivo no 

comércio. 

2.8. Conclusão 

Neste capítulo procuramos apresentar os principais 

objetivos da OMC e tornar claro os principais avanços na transição 

ocorrida na rodada do Uruguai, quando essa organização foi instituída. 

Vimos como a solução de uma controvérsia (investigação) 

pode ser demorada, e quais são os principais mecanismos de defesa 

comercial utilizados por países afetados pelo aumento das 

importações. 

Mostramos como o protecionismo pode custar caro para um 

país, impedindo que esses recursos sejam aplicados no bem estar 

geral da população, e não em benefício de um pequeno grupo apenas. 

Em contrapartida, mostramos que os ganhos com a liberalização 

poderão se concentrar nas mãos da população dos países ricos em 

detrimento da população dos países pobres, o que seria um efeito 

indesejável sob o aspecto social. 

Tais conceitos são importantes para a compreensão de 

como a OMC atua como um fórum conciliador de impasses comerciais, 

e serão necessários para um melhor entendimento de como a OMC 

pode interferir de uma forma positiva nas relações comerciais entre 

países. 

7 A OCDE é um orgão intergovemamental criado em 1948 com o objetivo de administrar o Plano Marshall de reconstrução da 
Europa. Em 1960, o Plano Marshall já havia cumprido com seus propósitos e os países membros acordaram em convidar 
Estados Unidos e Canadá para a criação de uma organização que coordenaria as políticas entre os países ocidentais. Hoje a 
OECD conta com 30 membros. (www.oecd.org). 
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3. Economia Brasileira 

O objetivo do presente capítulo é o de prover ao leitor um 

panorama da economia brasileira nos períodos 

desde a formação do GATT até a criação da 

Uruguai, em 1994. 

que compreenderam 

OMC, na rodada do 

Visa também apresentar o desempenho histórico das 

exportações brasileiras durante o período, que servirão como base de 

comparação da performance do setor siderúrgico a ser estudado no 

capítulo seguinte. 

Abordaremos a política econômica adotada ao longo dos 

últimos anos e a importância das mudanças pela qual a mesma foi 

submetida, estimulando os investimentos estrangeiros no país, 

fundamentais para o processo de fusões e aquisições pelo qual 

determinados setores da economia brasileira foram submetidos na 

década de 90, inclusive o setor siderúrgico. 

Apresentaremos alguns detalhes sobre o fluxo de 

investimentos estrangeiros no país, um outro aspecto fundamental no 

processo de fusão e consolidação de alguns setores da indústria 

brasileira. 

Finalmente, falaremos também da política industrial adotada 

a partir de 1990, um importante fator que visou adequar a indústria 

nacional ao novo contexto de um mundo globalizado. 

3.1. A Conjuntura Econômica dos Anos 90 

Segundo Lessa {1999} recentemente o ambiente econômico 

mundial vem revelando importantes mudanças. 

Dentro deste novo cenário, o modelo de. desenvolvimento 

econômico e suas propostas são revisados a fim de demonstrar os 

renovados aspectos das políticas implementadas Brasil. 

A economia brasileira após a crise dos anos 70 assume 

características de vulnerabilidade crítica, comprometendo seu 

desempenho. É quando se tem início uma fase de constante declínio no 
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crescimento do PIB, que se estende por toda a segunda metade da 

década de 70. 

Silva Filho (1997), enumera alguns fatores que 

contribuíram para as mudanças, como o esgotamento do modelo 

de industrialização por substituição de importações, a inserção 

da economia brasileira no cenário mundial pela vertente da 

globalização e da formação de blocos, entre outros. 

O gráfico (A) a seguir mostra a evolução da variação do PIB 

brasileiro a partir da década de 50, caracterizando o declínio do 

crescimento da economia a partir da década de 70 e evidenciando a 

inflexão dessa tendência em meados da década de 80. 

Gráfico (A): Evolução da Variação do PIB Brasileiro 
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2003) 

De acordo com Averbug (1999), a década de 90 foi palco de 

mudanças significativas na economia brasileira. O período 

caracterizou-se por um processo de abertura comercial abrangente, 

que se iniciou no governo Collor e se estendeu até o de Fernando 
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Henrique. A integração comercial brasileira ocorria no contexto da nova 

ordem mundial -a globalização. 

O processo de abertura da economia brasileira na segunda 

metade do século XX foi ditado pela realidade econômica e pela 

política de cada período. O país ora assumia uma postura protecionista 

ora mais liberal, administrando dessa maneira questões internas tais 

como a vulnerabilidade de segmentos industriais específicos, o controle 

de preços, aspectos cambiais, etc. Entre 1957 e 1988, a estrutura 

tarifária do Brasil caracterizou-se pela vigência de médias elevadas; 

pela incidência da redundância em toda a cadeia produtiva, decorrente 

da proliferação de regimes especiais de importações e barreiras não 

tarifárias; e por uma expressiva estabilidade (elevada) de alíquotas. 

Esse período caracterizou-se pelo protecionismo atrelado à política de 

substituição de importações, principalmente após a década de 70, 

devido à crise do petróleo. 

Entre 1988 e 1994 foi realizado um amplo processo de 

liberalização comercial no qual se concedeu maior transparência à 

estrutura de proteção, eliminou-se as principais barreiras não-tarifárias 

e reduziu-se gradativamente o nível de proteção à indústria local. Entre 

1988 e 1989, a proteção tarifária da indústria local foi levemente 

reduzida, com a tarifa média passando de 51,3% para 37,4%. Também 

nesse período foram abolidos diversos regimes especiais de 

importação (exceto os vinculados ao draw-back, ao desenvolvimento 

regional, ao incentivo às exportações, ao governo, e a acordos 

internacionais). (Averburg, op. Cit.) 

Em 1990 foi instituída a nova Política Industrial e de 

Comércio Exterior, que extinguiu a maior parte das barreiras não

tarifárias herdadas do período de substituição das importações e 

definiu um cronograma de redução das alíquotas de importação. As 

reduções se dariam gradualmente entre 1990 e 1994, de modo que, no 

final do período, a tarifa máxima seria de 40% (Averburg, op. Cit). 

Iniciado em março de 1994, no governo de Itamar Franco, 

com a elaboração de um radical programa de indexação de preços, a 

nova moeda nacional, o Real, rompeu as fronteiras do otimismo e 
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chegou a alcançar uma cotação correspondente a 0,83 de dólares 

americanos, provocando um aquecimento da demanda dos produtos 

importados, especialmente os do setor automobilístico. 

De uma maneira geral, as condições básicas de 

funcionamento da economia brasileira em 1994 foram sensivelmente 

melhores do que as dos anos anteriores. A existência de índices 

reduzidos de inflação, a partir de julho, contribuiu favoravelmente para 

a generalização de comportamentos positivos, tanto na produção 

quanto no consumo (Brum, 1997). 

Ainda em 1994, diversos indicadores confirmaram as 

tendências de crescimento da inflação, de queda da massa salarial e 

de estagnação do nível de atividade econômica. A reversão das 

tendências, não apenas para os dados econômicos, ocorreu 

gradualmente com a implementação do Plano Real, terceira e última 

fase do programa de estabilização, iniciado no segundo semestre de 

1993. 

A mudança no regime cambial transformou-se na peça 

central do sucesso verificado na condução do Plano Real. Construída a 

partir da paridade entre a moeda nacional e o dólar, a chamada âncora 

cambial registrou elevado grau de eficácia na estabilidade dos preços 

internos durante o segundo semestre de 1994 (Brum, op. Cit.). 

Mantida a estabilidade da taxa de câmbio, mesmo com um 

nível cerca de 15% inferior ao inicialmente estabelecido pelo governo, 

observou-se novamente uma significativa redução do componente 

inercial da inflação brasileira. Com um volume de 40 bilhões de dólares 

em reservas bancárias, a equipe econômica mostrou ter garantias para 

deter movimentos especulativos contra a moeda nacional e a alta dos 

preços internos (IBGE, 1995). 

Além do mais, taxas de juros reais internas extremamente 

elevadas propiciaram condições ao forte ingresso de capitais 

internacionais, enquanto sustentáculo da manutenção do elevado 

volume de reservas em moeda norte-americana. Por outro lado, o 

crescimento de 65,8% das importações, bem acima do avanço. de 
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17,5% das exportações, em 1994, indicava a importância da liberação 

comercial como mecanismo direcionado ao combate à inflação. 

Mesmo permanecendo a estratégia original de condução do 

Plano Real (abertura comercial, paridade cambial, privatização e 

diminuição do papel do Estado na economia), sérias dúvidas existiam 

sobre qual seria o comportamento futuro das empresas. Desconhecia 

se o aumento da produção e a subseqüente elevação da capacidade 

instalada seriam suficientes para propiciar novos investimentos, que se 

encontravam em níveis relativamente muito baixos (Pinho e 

Vasconcelos, 1998). 

Também não havia definições sobre os investimentos em 

infra-estrutura (estradas, energia, telecomunicações, etc.) e em 

educação e saúde, que tradicionalmente dependem da esfera do setor 

público em virtude do elevado volume de recursos necessários. 

O ano de 1995 iniciou sob os efeitos da crise deflagrada 

pelo México que atingiu o fluxo de capitais externos para os países 

emergentes. A economia mexicana considerada até então, pelas 

empresas de avaliação de risco e instituições multilaterais, "paradigma" 

na estabilização dos preços e do crescimento auto-sustentável, tornou~ 

se insolvente pondo em xeque o modelo decantado (Pinho e 

Vasconcelos, op. Cit.). 

O debate interno sobre os rumos do Real tornou-se mais 

intenso, principalmente quanto à necessidade de implementar uma 

política cambial vinculada à inflação passada, e à volatilidade dos 

capitais externos que dão respaldo à âncora cambial. Os exportadores 

e outros grupos de interesse defenderam abertamente a necessidade 

da desvalorização cambial e do conseqüente retorno aos grandes 

superávits comerciais para proteger a economia de um possível 

repatriamento dos capitais voláteis, evitando situação semelhante à 

experimentada pela economia mexicana. 

O governo, acuado, defendeu-se alegando que os déficits 

persistentes da balança comercial decorriam do crescimento excessivo 

da economia brasileira- o crescimento do PIB atingiu cerca de 10% no 

primeiro trimestre - e que o câmbio estava alinhado, insistindo na 
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necessidade de os exportadores buscarem a competitividade através da 

reestruturação produtiva, implementação de novas técnicas e 

processos produtivos. 

Ainda· assim o governo identificou nas importações o 

problema da balança comercial e por isto elevou os impostos de 

importação de 140 produtos, destacando-se entre estes os automóveis, 

cujo imposto de importação foi aumentado em 70%. Adicionalmente, 

houve ainda o reforço da política monetária contracionista e a 

imposição de limitações creditícias (alcançando inclusive operações 

com cartão de crédito e cheques pré-datados). Os objetivos centrais de 

todas essas medidas eram o de promover a desaceleração do 

crescimento econômico, e, conseqüentemente, reverter o sinal das 

transações comerciais com o exterior, além de manter atrativa a 

aplicação em papéis domésticos para os investidores externos. 

Entretanto, a crise deflagrada pelo México não deixou 

imune a economia brasileira que, apesar das medidas tomadas, assistiu 

a um forte repatriamento de capitais, resultando por sua vez em ligeira 

desvalorização do real frente ao dólar. 

Com o passar do tempo, as causas que precipitaram a crise 

do modelo mexicano ficaram mais claras, e o mercado avaliou que os 

fundamentos econômicos violados por aquele país não se faziam 

presentes na economia brasileira, e, paulatinamente, o fluxo de capitais 

foi sendo restabelecido. 

Em termos da agenda de reformas estruturais propostas 

pelo governo, este somente logrou êxito na flexibilização dos 

monopólios estatais do petróleo, comunicação e navegação de 

cabotagem. A reforma da previdência encontrava-se emperrada no 

Congresso, e a tributária fora adiada para os anos seguintes. 

O processo de globalização da economia permitiu que as 

empresas brasileiras avançassem no mercado de capitais 

internacionais, captando recursos a prazos longos e a taxas de juros 

sistematicamente inferiores, à medida que o risco Brasil decrescia no 

cenário mundial. Ainda assim o montante proveniente desse 
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financiamento era relativamente baixo se comparado aos capitais 

voláteis. 

Ao final da década o país ainda mantinha uma política de 

juros elevados, não sustentável a longo prazo, o que tendia a induzir o 

governo a buscar consenso a respeito da reforma fiscal, e, 

principalmente, atrair investimentos externos de longo prazo em 

substituição aos capitais voláteis, atraídos pelo elevado diferencial de 

juros internos e externos e pelas perspectivas de elevados ganhos nas 

bolsas. 

A estratégia de atrair investimentos de longo prazo visava à 

captação de recursos para o plano de privatização em vigência no 

governo de Fernando Henrique. Segundo Pinheiro (1999), a partir de 

1995 o alcance da privatização seria enormemente ampliado por meio 

de dois movimentos quase simultâneos: a decisão de acabar com os 

monopólios do setor público na área de infra-estrutura e a decisão dos 

governos estaduais de também desenvolver os próprios programas de 

privatização. Ao todo, as 80 privatizações ocorridas no período de 1995 

- 1998 somaram US$ 60,1 bilhões em receitas e permitiram o repasse 

de US$ 13,3 bilhões em dívidas. 

3.2. O Comércio Exterior Brasileiro até 1990 

De acordo com Galvêas (1982), o comércio exterior 

brasileiro, até a década de 30, caracterizou-se por ondas de 

prosperidade e depressão, seguidas de evoluções das importações e 

exportações. 

Em 1939 as exportações brasileiras já atingiam o dobro da 

marca de 1930. Porém, com a explosão da 11 Guerra, o comércio 

estagnou-se e pouco foi o progresso em termos de produção, que 

cresceu ao mesmo ritmo que a população. 

A década de 50 caracterizou-se por um forte crescimento da 

economia brasileira, período em que o PIB cresceu 93,1 %, propiciando 

um aumento da renda per capita de 43,8% (Galvêas, 1982: 20). 
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Contudo, o crescimento da economia brasileira neste 

período é acompanhado por crescentes pressões sobre o Balanço de 

Pagamentos. Após 1950 as exportações se .ampliaram em ritmo muito 

mais lento do que o Produto Interno Bruto. Uma· constante nesse 

período foi a vinculação da taxa cambial do Brasil à taxa cambial que 

se reputava adequada para conduzir a política cafeeira. De 48 a 53, 

não obstante continuar a desvalorização monetária interna, a taxa 

aplicada às exportações em geral, e ao café, em particular, não se 

alterou (propostas para reajustar as taxas de câmbio eram recusadas 

ante o temor de que tal reajuste deprimisse os preços do café em 

dólares). A conseqüência desse irrealismo cambial foi o crescimento 

deficiente da produção de bens exportáveis. 

Portanto, a despeito das condições gerais satisfatórias em 

torno de preços relativos de exportação e importação, a década de 50 

caracterizou-se por crises intermitentes e sempre mais graves, na 

medida em que sua produção era insuficiente. Antepunham-se 

obstáculos à exportação, para evitar prejuízo no abastecimento interno. 

Tal orientação da política cambial e do comércio exterior gerou um 

crescimento insuficiente do quantum exportado. 

Em 1951 e 1952 a política de restrição às importações 

liberalizou-se subitamente, com vistas a facilitar a estocagem de 

mercadorias importadas para fazer frente aos riscos de uma nova 

guerra mundial, como conseqüência do conflito coreano. A expansão 

das nossas exportações também se acentuou em função da súbita 

demanda internacional, motivada pelo mesmo temor. Por isso, a 

pressão do déficit e o recrudescimento da pressão inflacionária interna 

em 1952 e 1953 geraram uma crise cambial de graves proporções. Tal 

situação induziu o governo a alterar a sua política cambial, de comércio 

exterior e de capitais estrangeiros. 

O novo sistema cambial implantado em 1953 era melhor que 

o anterior, porém cercado de excessiva cautela, principalmente ao 

agrupar na mesma categoria do café outros produtos importantes. 

Somente em 1957, com a promulgação da nova lei sobre tarifas 
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aduaneiras, foi possível caminhar no sentido de uma unificação da taxa 

cambial. 

Ao findar-se a década de 60, os compromissos anuais a 

serem resgatados se apresentavam muito elevados relativamente às 

receitas de exportação, forçando novas negociações com os credores 

para se obter uma dilatação dos prazos da dívida externa. 

Em 1964 o país atravessavá uma situação econômica 

bastante séria, tanto de ordem institucional quanto de ordem financeira. 

A situação de liquidez externa era sumariamente grave. O 

desenvolvimento da espiral inflacionária apresentava características 

que ameaçavam desintegrar completamente o sistema monetário. 

Surge a necessidade de uma profunda reformulação nos 

métodos e critérios de condução da política econômica. 

No período entre 1968 e 1973 as altas taxas de crescimento 

do PIB refletiram-se numa forte propensão para importar. Apesar da 

inexistência do superávit comercial e apesar da elevação paulatina no 

déficit na conta de serviços, o Balanço de Pagamentos foi altamente 

superavitário acumulando um excedente graças ao progressivo 

aumento dos capitais estrangeiros ingressados no País. 

Após 1964, merece destaque na evolução das exportações 

brasileiras a significativa alteração estrutural da pauta de exportação, 

que, pela crescente participação dos produtos industrializados, 

começou a apresentar características de país desenvolvido. 

O Programa de Ação Econômica para 1964-66, foi 

particularmente de destacada importância para o comércio exterior 

como fator estratégico no desenvolvimento da economia nacional, com 

uma expansão simultânea das exportações e da percepção da 

crescente dificuldade de continuar o desenvolvimento econômico com 

base na substituição das importações. 

Iniciou-se em 1964 a implantação de uma série de medidas 

visando a criar uma mentalidade nitidamente exportadora e a 

transformar a exportação em um comércio regular e permanente. 

Profundas modificações foram introduzidas na sistemática 

do regime cambial e no processamento burocrático do intercâmbio, 
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restituindo-se a liberdade de ação no mercado, restabelecendo-se a 

confiança dos exportadores e importadores, e simplificando-se o 

volume e a tramitação dos papéis. Portanto, com o objetivo de ampliar 

e expandir as exportações, o Governo promoveu enorme simplificação 

burocrática e a expansão dos incentivos fiscais, cambiais e de crédito. 

Resumindo, os incentivos à exportação, principalmente de 

produtos industrializados, consistiram na isenção ou redução de 

impostos, créditos fiscais de IPI ou ICM, financiamento facilitados, 

programas especiais de exportação, práticas de drawback, incentivos a 

empresas de comercialização e sistemáticas das minidesvalorizações. 

O quadro favorável apresentado pelo nosso comércio 

exterior a partir de 1964 foi bruscamente alterado pela violenta 

elevação dos preços do petróleo resultando em um brutal crescimento 

das despesas do país com importações. 

Os anos de 1974-78 face à violenta alta dos preços do 

petróleo foram deficitários na balança comercial. 

Um novo choque exigiu a reformulação da política de 

comércio exterior no sentido de reforçar a orientação esboçada desde o 

início da crise. Os principais objetivos a serem atingidos passaram a 

ser a expansão das exportações, a manutenção do programa de 

substituição de importações, a ampliação e a aceleração dos 

programas voltados para a economia de combustíveis e busca de 

fontes alternativas de energia. 

A cifra alcançada em 1980 resultou de um enorme esforço 

de exportação, visto que o índice "quantum" cresceu 21% enquanto o 

de preços se limitou a um aumento de 8%. A despeito disso não foi 

possível evitar o déficit na balança comercial. 

O déficit comercial permaneceu, subindo de US$ 344 

milhões em 1971 para US$ 2.840 milhões em 1979, ficando 

praticamente estacionário em 1980 (US$ 2.823 milhões). Essa 

permanência perpetuou os problemas do Balanço de Pagamentos, 

exigindo, para seu equilíbrio, o apelo a recursos externos e, inclusive, 

à liquidação de reservas internacionais (diminuição de US$ 5 bilhões 

em 1979-80). 
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3.3. O Comércio Exterior Brasileiro Após 1990 

Hoje, o Brasil que possui em sua pauta de exportações 

cerca de 60% de manufaturados, teve um declínio de sua participação 

no comércio internacional de cerca de 1 ,5% em 1984 para 1 ,0% em 

1990 e 0,9% no ano 2000. 

As taxas de câmbio pouco estimulantes para o produtor nos 

anos 90, a falta. de agressividade do empresário brasileiro para· 

exportar, um mercado interno relativamente cativo para sua produção, 

com baixa concorrência, enquanto as condições contrárias prevalecem 

no mercado mundial, e o custo Brasil, o qual tornaria as exportações 

brasileiras menos competitivas internacionalmente, parecem ser as 

melhores explicações para justificar a queda da participação das 

exportações brasileiras no comércio mundial. O gráfico (B) a seguir 

mostra os maiores saldos acumulados, por produto, na balança 

comercial brasileira, no período de 1994-99. 

Gráfico (B): Saldo Acumulado- Principais Produtos da Balança 
Comercial Brasileira 
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Contudo, de acordo com Giannetti (2002), em 2001 as 

exportações brasileiras já representavam 0,97% do comércio mundial, 

ou seja, os mesmos níveis do início dos anos 90. "Em apenas dois anos 

conseguimos crescer O, 1 0%". Ele ressaltou, porém, que a participação 

do Brasil no comércio internacional não é condizente com o porte da 

economia brasileira. Ainda de acordo com Giannetti, a participação do 

Brasil no comércio mundial deveria estar entre 1 ,5% e 2%. 

Outro aspecto digno de nota é que, até 2000, das 4 milhões 

de empresas existentes no país, apenas 16 mil eram exportadoras, 

sendo que 84% do faturamento gerado por este universo estava 

concentrado nas mãos de somente 750 empresas. Esse é um número 

extremamente baixo, considerando-se a relevância de pequenas e 

médias empresas como geradoras de emprego, contribuindo para a 

redução das assimetrias sociais. 

A Tabela (5) a seguir ilustra a participação da pequena e 

média empresa nas exportações de seus respectivos países. 

Tabela (5): Participação das Pequenas e Médias Empresas nas 
Exportações de Seu País de Origem 

País 

Itália 

Dinamarca 

Espanha 

Alemanha 

Austrália 

Coréia do Sul 

Argentina 

Brasil 

Participação das Pequenas e Médias 

38% 

38% 

60% 

60% 

51% 

37% 

5% 

6% 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

De acordo com Thorstensen (1999), o comércio 

internacional vem desempenhando um papel cada vez mais importante 

na economia mundial. Para atestar tal importância estão os dados dos 
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fluxos anuais de comércio da década de 90, que cresceram a uma taxa 

média de 5,7% em valor e 6,2% em volume, enquanto a taxa média de 

crescimento do produto industrial para o mesmo período é de apenas 

2% (OMC, 1999). 

O gráfico (B) demonstra a participação das exportações e 

importações brasileiras no comércio mundial no período de 1950 a 

2001. Ao longo dos anos 50, 60 e início dos 70 nota-se o declínio das 

exportações e importações brasileiras perante o comércio mundial. 

Gráfico (B): Participação do Brasil nas Exportações e Importações 
Mundiais (1950 a 2001) 
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Contudo, como demonstra o gráfico (C) a seguir, a 

participação do comércio externo frente ao PIB manteve-se estável 

apesar da grande variação entre os períodos notados. 

Várias conclusões podem ser inferidas a partir desses dois 

gráficos. O aumento da participação das importações na década de 70 

-mais notadamente no ano de 1974- pode ser atribuído ao incremento 

das importações de petróleo, época em que o Brasil era altamente 

dependente do fornecimento externo. Outro aspecto é que, apesar das 
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variações notadas no gráfico (C), a participação das exportações 

brasileiras perante o PIB brasileiro permaneceram relativamente 

estáveis, com uma variação anual máxima de 5%. 

Gráfico (C): Variação Anual das Exportações e Participação das 
Exportações no PIB (1950- 2001) 
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O gráfico (D}, na seqüência, ilustra o comportamento do 

saldo da balança comercial brasileira para esse mesmo período. 

Novamente podemos observar o impacto do aumento das importações 

em meados da década de 70, gerando o déficit na balança a partir de 

1973 e a reversão dessa tendência para um superávit a partir da 

metade da década de 80, 

Outro aspecto interessante é a consistência na tendência 

das exportações. Com isso podemos inferir que as variações 

observadas no gráfico (C) originam-se, em sua maior parte, em 

variações no Pl B, e não na performance do setor exportador. 



Gráfico (D): Balança Comercial Brasileira - 1950 a 2002 
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2003) 

3.4. A Internacionalização do Capital 

A elevada disponibilidade de liquidez e a fraca demanda 

dos mercados motiva empresas multinacionais de origem industrial a se 

colocarem entre os principais atores do mercado financeiro, 

principalmente no que tange investimentos internacionais. Segundo 

Miranda (1997, p.243), esses grupos contavam com uma maior 

quantidade de ativos financeiros (13.000 bilhões) que os bancos (8.500 

bilhões) e os fundos de pensão (6.500 bilhões). Esse poderio torna as 

empresas e grupos de origem industrial os atores mais pujantes do 

mercado. 

Seguindo portanto a estratégia de valorização do capital, os 

fluxos de investimentos externos cresceram acentuadamente a partir 

dos anos 80, ocupando um lugar de destaque entre os fatores que 

caracterizaram o processo de internacionalização do capital. Esses 

fluxos são percebidos como um fenômeno basicamente ligado às 

estratégias produtivas das empresas e às imperfeições do mercado. De 

acordo com Scherer (2000), a influência do setor financeiro nos 
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investimentos internacionais é vista como relacionada principalmente 

aos investimentos de portfólio, de pequena importância sobre os 

investimentos diretos. 

Esse esclarecimento se faz importante para que se possa 

entender os movim·entos no processo de privatização no Brasil, 

inclusive no setor siderúrg.ico, a ser estudado mais adiante. 

Geralmente buscando uma maior participação no mercado 

ou uma diversificação em seu portfólio de negócios, as fusões e 

aquisições representam basicamente a assimilação da empresa 

produtiva a um ativo financeiro. É também bastante comum que ocorra 

a revenda de parte (ou, eventualmente, a totalidade) da empresa 

incorporada após o usual processo de reestruturação pelo qual a 

empresa é submetida nesse período. Essa reestruturação compreende 

a identificação das "áreas" ou "centros" geradores de valor e a 

descontinuação daqueles que não atendam os critérios de rentabilidade 

da empresa. 

Desta maneira, o franco crescimento dos fluxos de 

investimento direto estrangeiro (IDE) global na década de 90 deve-se, 

principalmente, ao aumento do volume de aquisições e fusões 

internacionais, muitas originadas de processos de privatizações e, 

principalmente, nos países em desenvolvimento, conforme demonstra o 

gráfico (E). 

A implementação do Mercosul, o sucesso do plano Real e a 

liberalização comercial impulsionaram a entrada de investimentos 

estrangeiros no Brasil. Foram esses fatores que contribuíram para que 

o país fosse considerado uma economia emergente, atraindo o 

interesse dos investidores internacionais. 

Ainda no início da década, várias medidas contribuíram 

ainda mais para o aumento do interesse dos investidores estrangeiros. 

A mudança da legislação relativa à remessa de capitais para o exterior 

(lucros, juros e royalties), possibilitava agora uma maior integração 

entre matrizes e filiais de grupos empresariais; o fim da reserva de 

mercado em 1994 para produtos de informática e outros setores da 

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER 
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economia (bancos, seguradoras, telecomunicações, energia, 

transportes, etc.). 

Gráfico (E): Participação das Fusões e Aquisições no IDE Mundial 
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Fonte: UNCTAD 8 

O Plano Real, ao estabilizar o valor da moeda e mantê-la 

valorizada, contribuiu . significativamente para a atração de capitais 

estrangeiros, pois as possibilidades de ganhos se tornaram possíveis 

também em setores não-financeiros. A exemplo do que ocorre em 

países de economia liberalizada, a possibilidade de ganhos e remessas 

de valores ao exterior em moeda valorizada e a possibilidade de 

participação em processos de privatização formava o cenário perfeito 

para a entrada de capitais pertencentes a empresas orientadas 

financeiramente. 

Esse cenário da economia brasileira, aliado ao grande 

número de privatizações ocorridas na década de 90, resultou em uma 

elevação sem precedentes na entrada de investimentos diretos no país. 

8 United Nations Conference for Trade and Development 
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Partindo de um volume inferior a US$ 2 bilhões em 1992 para US$ 26 

bilhões em 1998. O gráfico (F) abaixo ilustra essa evolução. 

Gráfico (F): Ingresso de Investimentos Diretos no Brasil (1992 a 1998) 
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Fonte: Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (1998) 

É importante observar que, de acordo com Scherer (op. 

Cit.), o incremento de entradas de capitais no país refletem, também, o 

fato de empresas já instaladas no país utilizarem esse instrumento 

visando reforçarem sua participação no mercado frente a novos 

competidores. 

3.5. A OMC e a Recente Política Industrial Brasileira 

Segundo Corrêa (2003), a intervenção governamental da 

indústria no caso brasileiro pode ser dividida basicamente em dois 

períodos: 

O primeiro, até 1990, em que o país podia ser considerado 

praticamente um sistema fechado, em que se propunha a substituição 

das importações, como já tratado neste capítulo. 

O segundo, a partir de 1990, juntamente com o início da 

abertura comercial, em que a indústria nacional foi exposta aos efeitos 



50 

da globalização. Uma ação que se denominou de "choque de 

competitividade" e que mudaram os parâmetros de competitividade da 

indústria local. 

A adesão do Brasil à OMC, trouxe diversas conseqüências à 

sua Política Industrial: a extinção do Befiex9
, programa de incentivo às 

exportações, casado com o investimento em bens de capital, bem como 

a negociação de cotas de importação de automóveis junto à 

Comunidade Européia, e outros países asiáticos, como o Japão e a 

Coréia, devido às irregularidades do regime automotivo brasileiro face 

aos dispositivos daquela organização. Entretanto, talvez a mais 

importante delas, tenha sido a redução das tarifas de importação, 

abrindo-se o mercado brasileiro aos produtos estrangeiros, o que 

modificou as condições de competição das indústrias nacionais. 

A economia fechada vinha sendo a base de todas as 

versões de Política Industrial postas em prática até o final dos anos 

oitenta. Porém, com a iminência da criação da OMC, o governo, 

buscando antecipar a adequação do modelo frente às novas exigências 

que acompanhariam essa nova Organização, voluntariamente iniciou 

um programa de reduções das alíquotas de importação. 

A redução das alíquotas buscava, pelo lado do consumidor, 

provê-lo de um maior número de opções com relação aos produtos 

finais. Pelo lado industrial, a redução buscava proporcionar à indústria 

local matérias-prima e componentes a preços mais competitivos, 

incentivando o desenvolvimento da competitividade das empresas para 

a sua inserção na dinâmica da produção globalizada. 

3.6. Conclusões 

Nesse capítulo observamos a evolução da economia 

brasileira paralelamente com a evolução do comércio exterior do país. 

9 
O Programa de Benefícios Fiscais à Exportação (BEFIEX) constituía um sistema especial de 

benefícios às empresas industriais fabricantes de produtos manufaturados, que tinha como 
finalidade principal o incremento das exportações e a obtenção de saldo global acumulado positivo 
de divisas. 
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A crise da década de 70, após o choque do petróleo, 

incentivou o protecionismo da economia brasileira, principalmente pela 

adoção da política de substituição das importações. Durante o período 

de 1988-94 assistimos a liberalização comercial, cujo final do período 

coincidia com a criação da OMC. O Brasil possuía, portanto, uma 

economia relativamente liberalizada justamente no momento em que as 

concessões estavam sendo negociadas na rodada do Uruguai. 

Por volta de 1990, o Brasil introduz a sua nova política 

industrial. Antevendo sua associação junto à OMC, o governo 

voluntariamente inicia uma redução das alíquotas de importação, 

visando prover a indústria local da necessária competitividade 

requerida pela globalização. 

Apesar da crise mexicana no início de 1995, e, passado o 

primeiro momento de instabilidade, os fluxos de capital para o Brasil 

permaneceram constantes, assim como a estabilidade econômica do 

próprio país. Isso foi importante para facilitação da captação de 

recursos no exterior, recursos que seriam aplicados em programas de 

privatização. 

Com relação ao comércio exterior brasileiro, vimos, além de 

um breve histórico, a competitividade de alguns setores, os produtos (e 

saldos) mais importantes da balança comercial brasileira, bem como a 

participação do comércio exterior brasileiro frente ao total do comércio 

mundial. 

Além disso, como mencionado no início desse capítulo, uma 

explicação detalhada do fluxo internacional de capitais se fez 

necessária para uma melhor compreensão do dinâmico processo de 

aquisições, fusões, incorporações e internacionalização ao qual o setor 

siderúrgico foi submetido na década de 90, quando o Estado transferiu 

para a iniciativa privada cerca de 65% da capacidade produtiva por ele 

então controlada. 
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4. O Setor Siderúrgico 

Nesse capítulo buscaremos esclarecer ao leitor a 

importância do setor siderúrgico para a economia brasileira, seguido de 

um relato do desenvolvimento dessa indústria no Brasil e de como o 

Estado penetrou nesse setor, principalmente a partir da década de 50. 

Mostraremos também como se deu o processo de privatização e de 

consolidação da siderurgia brasileira, fatores fundamentais para o 

desenvolvimento do alto grau de competitividade que hoje o setor 

possui. Mostraremos também alguns números da siderurgia mundial e, 

um pouco mais detidamente, falaremos da siderurgia americana. 

Falaremos da competitividade internacional que o Brasil 

possui nesse setor e, também, de como ele se tornou um alvo 

constante de processos antidumping, de como esses processos afetam 

a performance de nossas exportações de aço e quais os resultados 

positivos que o Brasil começa a obter na OMC, especificamente nesse 

setor. 

4.1. A Relevância do Setor no Brasil 

A siderurgia é uma atividade complexa. Requer um grande 

aporte de capital, usa intensivamente a energia e a maturação dos 

investimentos é lenta. Sofre a concorrência crescente de produtos 

alternativos como alumínio, plásticos e outros polímeros. Possui um 

grande poder de impacto no meio ambiente e também é altamente 

vulnerável a mudanças súbitas na política industrial e comercial, 

inclusive as relativas ao comércio internacional. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Siderurgia 

(IBS), do ponto de vista macroeconômico, em 2001 o setor siderúrgico 

brasileiro contribuiu com 1,6% para o PIB e 5,3% para a produção 

industrial. Recolheu US$ 1,7 bilhão de impostos e contribuiu com um 

saldo cambial de US$ 1,9 bilhão, empregando um efetivo direto acima 

de 60 mil trabalhadores. 
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De acordo com o Ministério da Indústria e Comércio, a 

produção brasileira de produtos siderúrgicos cresceu de 25 milhões de 

toneladas em 1989 para 27,9 milhões de toneladas em 2000, ou seja, 

um aumento médio anual de 1%. Com essa marca, o Brasil se tornou o 

8º maior produtor mundial de aço. 

O consumo total de aço no país cresceu 89% entre 1992 e 

2001, significando um consumo total de 16,7 milhões de toneladas. 

Esses fatores impulsionaram e ativaram a indústria siderúrgica 

nacional, tornando-se um dos setores mais dinâmicos da economia 

brasileira na década de 90. 

A consolidação e o protecionismo são provavelmente as 

duas tendências mais importantes na siderurgia mundial no presente 

momento. A consolidação está intimamente relacionada com a 

internacionalização patrimonial pois, através desta, os limites da 

consolidação atingem uma amplitude regional e até mesmo global. 

A indústria siderúrgica tem sido um alvo constante nos 

processos de investigação antidumping movidos na OMC. Das 1064 

ações de dumping iniciadas no período compreendido entre 1997 e 

2000, 323 delas (ou 30,4% do total) foram relativas à indústria 

siderúrgica (Stevenson 2001). 

4.2. A Siderurgia no Brasil e no Mundo 

O marco histórico do setor siderúrgico no Brasil ocorreu 

com a instalação em 1557 de uma pequena produtora de ferro em São 

Paulo, por Afonso Sardinha. 

Já no século XX, a história do setor remonta a 1921, com a 

criação da Siderúrgica Belgo-Mineira. O quadro (1) a seguir indica o 

ano de entrada em operação das principais siderúrgicas brasileiras. 

Um fator importante na história do desenvolvimento do parque 

siderúrgico brasileiro foi a criação do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), atual BNDES, em 1952. A 

indústria siderúrgica brasileira passou a contar com um agente 

financeiro governamental, impulsionando o desenvolvimento do setor. 
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O Banco, com base em diagnósticos do governo, priorizou o setor 

siderúrgico pelo importante papel que este representava para o 

desenvolvimento econômico e industrial do país. Assim, desde sua 

criação, o BNDES, acompanhou a evolução da siderurgia nacional e 

participou ativamente do processo de modernização do parque 

siderúrgico nacional. 

Quadro (1): Ano de Entrada em Operação das Principais Usinas 
Brasileiras 

Ano Empresa 
1921 Siderúrgica Belgo-Mineira 
1942 Companhia Ferro e Aço de Vitória (COFAVI) 
1946 Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
1950 Aços Especiais de ltapira (ACESITA) 
1950 Mannesmann 
1953 Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA) 
1956 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (USIMINAS) 
1983 Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) 
1984 Siderúrgica Mendes Junior 
1986 Açominas 

Fonte: De Paula (2002) 

Em 1968 foi formulado o I Plano Siderúrgico Nacional (I 

PNS), visando o incremento da produção de aço. Ainda em 1968, três 

meses após a conclusão do PNS, o governo criou o Conselho de Não

Ferrosos e Siderurgia (Consider), o conselho interministerial de 

planejamento. Essa holding, que passou a controlar os investimentos 

estatais no setor, foi constituída somente em 1974 com o nome de 

Siderbrás, época em que ocorreu a transferência do controle acionário 

das empresas do setor, até então controladas pelo BNDES. A Siderbrás 

controlou inicialmente sete empresas siderúrgicas: CSN, Usiminas, 

Cosipa, Cofavi, Cosim, Usiba e Piratini. As três primeiras eram 

dedicadas à produção de aços planos, o que exigia grandes volumes de 

capital. Cofavi e Cosim eram originalmente empresas privadas, mas 

estatizadas na década de 60, face aos problemas financeiros que 

enfrentavam. Já a Usiba e Piratini foram criadas como uma tentativa de 

diversificar a matriz energética setorial, sendo ambas integradas à 
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redução direta. A primeira utilizava gás natural, enquanto a última 

consumia carvão mineral não-coqueificável (De Paula, 2002). 

Em 1972 a produção brasileira atingiu 6,5 milhões de 

toneladas, sendo que as três grandes estatais (CSN, Usiminas e 

Cosipa) foram responsáveis por 52,8% desse total. Esse volume 

colocou o Brasil como o 17º maior produtor mundial e equivalia a 1% da 

produção mundial de aço. 

O período de 1952-73 caracterizou-se pelo grande 

crescimento da produção siderúrgica, que apresentou uma taxa média 

de evolução de 10,6 % ao ano no período, atingindo 11 ,2% entre 1957-

63. Observa-se também certa instabilidade nas importações (com 

crescimento nos últimos anos do período}, início do crescimento das 

exportações a partir de 1964 e grande evolução do consumo interno 

(BNDES, 2000). 

O 11 Plano Nacional de Desenvolvimento, ocorrido entre 

1975-79 direcionava às siderúrgicas e metalúrgicas 35% dos 

investimentos programados para o setor industrial. Outro indicativo da 

importância da siderurgia é que, entre 1977 e 1979, as aplicações 

previstas nesse setor ficaram próximas a 15% da formação de capital 

fixo da economia brasileira. (BNDES, 2002) 

Os investimentos no período de 1974-80 foram 

concentrados na ampliação das três grandes usinas estatais (CSN, 

Cosipa e Usiminas) que monopolizavam a produção de aços planos. 

Investimentos importantes também foram efetuados na Companhia 

Siderúrgica de Tubarão (CST) e na Açominas. 

Com uma composição acionária de 51% da Siderbrás, 

24,5% da Kawasaki Steel do Japão e 24,5% da Finsinder (Itália), a CST 

entrou em operação em 1983 com o propósito de fabricar placas 

(produto semi·acabado) para suprir as necessidades, principalmente, 

da Usiminas, CSN e Cosipa. 

Em 1984 entra em operação a Siderúrgica Mendes Junior. 

Usina semi-integrada, a participação da Siderbrás era de 49%. A 

capacidade inicial da aciaria era de 480 mil toneladas, e a da 

laminação, 720 mil toneladas. O custo da primeira etapa da Mendes Jr. 
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totalizou US$ 725 milhões. No final da década de 80, a capacidade da 

aciaria tinha sido elevada para 600 mil toneladas, enquanto a da 

laminação para 1,1 milhão de toneladas (De Paula, 2002). 

Em 1986 entrou em operação a Açominas, empresa 

originalmente estadual mas constituída como uma controlada da 

Siderbrás. A usina integrada a coque, de 2 milhões de toneladas, 

produzia inicialmente apenas semi-acabados (blocos, tarugos e 

placas). Seu custo de US$ 6,3 bilhões foi elevado, sendo que desse 

total US$ 2,47 bilhões constituíram despesas financeiras decorrentes 

principalmente de atrasos no cronograma de conclusão (De Paula, 

2002). 

Assim, os dois últimos investimentos estatais na siderurgia 

brasileira contemplaram produtos de baixo valor agregado. A Tabela (6) 

a seguir ilustra os investimentos destinados ao parque siderúrgico para 

a ampliação da capacidade instalada de produção no Brasil. 

No Brasil, ao longo dos anos 80 (a chamada "década 

perdida"), a crise da dívida externa acarretou em um declínio na 

demanda interna por aço. O resultante excesso de capacidade forçou 

as siderúrgicas a buscarem o mercado externo, ainda que com um 

possível menor retorno, como forma de garantir a colocação no 

mercado internacional e manter os níveis de produção. 

O Consider foi extinto em 1988, enquanto que a Siderbrás 

apresentava graves problemas financeiros. Naquele ano, por força da 

Resolução 1469 do Banco Central, a Siderbrás, como empresa pública, 

ficou impedida de obter financiamentos junto ao BNDES. A crise do 

Estado brasileiro impedia que se realizassem investimentos na 

modernização do parque industrial, distanciando-o cada vez mais dos 

padrões internacionais de qualidade, produtividade e competitividade. 

Os investimentos na siderurgia caíram significativamente, de uma 

média de US$ 2,3 bilhões anuais entre 1980-83 para cerca de US$ 500 

milhões no período de 1984-89. O setor siderúrgico nacional tinha 

produção muito pulverizada, mas atuava no princípio da auto

suficiência em todos os artigos siderúrgicos, a qualquer custo; desse 
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modo, apresentava certa vulnerabilidade, pois a globalização do 

mercado já estava deflagrada (BNDES, 2002). 

Tabela (6): Investimentos no Parque Siderúrgico 

Capacidade Término Término Custo 

Empresa (mil toneladas) Início Previsto Efetivo (US$ mi) 

CSN - I Estágio 300 1968 1973 1977 96 

CSN- 11 Estágio 800 1972 1976 1978 838 

CSN- 111 Estágio 2.100 1975 1981 1983 2.400 

Usiminas-

I Estágio 800 1969 1974 1974 294 

11 Estágio 1.000 1971 1975 1976 648 

111 Estágio 1.100 1974 1978 1982 1.490 

Cosipa 

I Estágio 550 1967 1973 1976 250 

11 Estágio 1.200 1970 1975 1978 1.059 

111 Estágio 1.100 1973 1979 1989 3.190 

CST 3.300 1978 1982 1983 2.920 

Açominas 2.000 1976 1981 1989 6.320 

Fonte: BNDES 

4.3. O Processo de Privatização 

Ao final da década de 80, tornou-se imperativo a abertura 

de mercado e a agilização da siderurgia. Tanto no Brasil como no resto 

do mundo, a participação do Estado, que se mostrara fundamental 

desde o início, já não mais possuía condições de completar o ciclo de 

capacitação do setor, pois impunha, ela própria, entraves ao 

desenvolvimento (BNDES, 2002). As siderúrgicas tornavam-se lentas, 

desatualizadas ou até mesmo obsoletas, pouco racionalizadas e pouco 

eficientes em decorrência da proteção do mercado. 
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A nível mundial, a retirada da participação acionária do 

Estado na siderurgia ocorreu a partir de 1988, com uma onda de 

privatizações em países como México, Suécia, Itália, Peru, Alemanha, 

França e Taiwan, entre outros. 

Segundo De Paula (2002), a privatização foi provavelmente 

a principal mudança ocorrida na siderurgia brasileira ao longo da 

década de 90. A privatização do setor iniciou-se em 1988 com a 

privatização da Cosim em 1988, tendo sido finalizada em 1994 com 

uma oferta pública de 24% das ações da Cosipa (Quadro (2)). 

Após o período de privatização, a siderúrgica brasileira se 

caracterizava pela complexidade da participação acionária de várias 

empresas do setor. A CVRD, por exemplo, possuía 9,9% do capital da 

CSN, que, por sua vez, controlava 25,2% da holding Valepar, que 

detinha 52,2% da própria CSN. A CVRD também participava no capital 

de cinco das seis maiores usinas privatizadas: possuía ações na CSN 

(9,9%), CST (20,5%), Açominas (5%) e Usiminas (15%), que controlava 

49,8% do capital votante da Cosipa. A CVRD era dona também de 50% 

da usina americana California Steel, sendo que a Califórnia Steel 

detinha mais 4% da CST. Ainda com relação a participações acionárias, 

a Acesita possuía 5,8% do capital votante da aços Villares e 31% do 

capital votante da Indústria Vil lares que, por sua vez, controlava 50,1% 

da Aços Villares. 

Outro aspecto importante era o fato de que três acionistas 

importantes não eram empresas siderúrgicas. O Bradesco possuía 

participação na CSN, Usiminas e Belga-Mineira. O fundo de pensão 

Previ detinha participação no capital votante da CSN, Usiminas, 

Acesita e Belga-Mineira. Além disso, em associação com outros 

bancos, controlava 39,2% da Valepar. Esses fundos também possuíam 

participações importantes na Acesita (29,3%) e na Belga-Mineira 

(12%). 
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Quadro (2): Privatização do Setor Siderúrgico Brasileiro 

Capacidade Data da Técnica de Valor da Venda Capital Total Principais Adquirentes 
Emoresa (mil tons) Venda Privatização (US$ milhõe~ Vendido(%) (Capital Votante) 

Cosim 36 Set/88 Venda Ativos 4 - Dulerco 
Cimetal 200 Nov/88 Venda Ativos 59 - Gerdau e outros 
Colavi 500 JuV89 Leilão 8 100 Dulerco 
Usiba 350 Out/89 Leilão 54 100 Gerdau 
Usiminas 4.200 Out/91 Leilão 1.461 40 Bozano Simonsen (7,6%), 

Outros Bancos (20,6%), CVRD 
(15%), Previ (15%), 
Outros Fundos de Pensão 
(11,1 %), Distribuidores (4%) 

Set/94 OI. Pública 480 16 
Cosinor 100 Nov/91 Leilão 15 100 Gerdau 
Piratini 236 Fev/92 Leilão 107 73 Gerdau 
CST 3.000 Jul/92 Leilão 354 90 Bozano Simonsen (25,4%), 

Unibanco (20%), CVRD (15%) 
Acesita 850 Out/92 Leilão 465 74 Previ (15%), Outros Fundos de 

Pensãoj21,1 o/_o}, Bancosj18,6o/_o)_ 
CSN 4.600 Abr/93 Leilão 1.495 91 CVRD (9,4%), Vicunha (9,2%), 

Bamerindus (9,1 %), Bradesco 
(7,7%), Outros Bancos (18,3%) e 
Fundos de Pensão (2,7%) 

Cosipa 3.900 Ago/93 Leilão 360 60 Usiminas (49,7%), Bozano 
(12,4%), Distribuidores (12,4%) 

1994 OI. Pública 226 24 
Açominas 2.400 Set/93 Leilão 599 100 Mendes Jr (31,7%), Villares 

(6,2%), Bemge (7,4%), CVRD 
_15%) 

Fonte: BNDES. 
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De acordo com o BNDES (1996), os bancos exerceram um 

papel fundamental na etapa da privatização das usinas, obtendo 

expressivos lucros nos negócios. Naquela época, informa o relatório, a 

globalização, a necessidade de maiores escalas e de realização de 

novos investimentos de retorno mais lento, levou os bancos a se 

retirarem do setor, cujo controle concentrou-se cada vez mais em 

poucos grupos, com forte participação dos fundos de pensão. 

Desde meados da década de 90, verificaram-se cerca de 20 

importantes transações patrimoniais nas empresas do setor siderúrgico. 

A estrutura acionária da siderurgia brasileira, ao fim do ano de 2002, 

encontrava-se como demonstra o Quadro (3) a seguir: 

Quadro (3): Estrutura Acionária da Siderurgia Brasileira (2002) 

Aços Acesita Arcelor (39%), Previ (19%), (Sistel 12%) 
Especiais Vil lares Sidenor (58%), BNDESPAR (29%) 

V&M V&M (93%) 
Aços Longos Barra Mansa Votorantim (1 00%) 
(ao Carbono) Belgo-Mineira Arcelor (60%), Bradesco (11 ,5%) 

Met. Gerdau Gerdau (73%) 
Açominas Gerdau (79%) 

Aços Planos Cosipa Usiminas (92%) 
(ao Carbono) CSN Vicunha (46,5%), Valia (1 O%) 

CST Acesita/Arcelor (44%), CVRD (20,5%), 
Kawasaki (20,5%) 

Usiminas CVRD (23%), Nippon Steel (18%), Previ 
(15%), CIU (10°/~) 

Fonte: BNDES (2002) 

De acordo com De Paula (2002), no que tange à 

internacionalização do setor siderúrgico, o processo de privatização da 

siderurgia brasileira atraiu investimentos diretos estrangeiros a partir 

de 1997, com a entrada da NatSteel na Açominas, da Usinor/ Arcelor na 

Acesita e na CST em 1998, e da Sidenor na Aços Villares no ano de 

2000. 

Pode-se concluir que a estrutura societária da siderurgia 

brasileira já é bastante internacionalizada. Como conseqüência, 

algumas decisões cruciais relativas ao setor estão cada vez mais 

condicionadas à estratégia global de seus proprietários (De Paula, 

2002). 
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Sob o aspecto internacional, é nítido o deslocamento da 

produção rumo aos países em desenvolvimento. Entre os anos de 1985 

a 2000 esse grupo dobrou sua produção para 151 milhões de toneladas 

laminadas, ampliando sua participação no volume total mundial 

produzido para 24%. 

Os países desenvolvidos, apesar de elevarem sua produção 

de 269 para 319 milhões de toneladas de laminados, mantiveram sua 

participação em torno de 50% no total global. A tabela (7) a seguir 

detalha a produção de alguns dos principais produtores de aço no 

período de 1995 a 2001. O maior destaque é para a produção chinesa, 

que cresceu 56% no período, e para a Coréia do Sul, que cresceu 19%. 

O aspecto negativo ficou por conta da produção norte-americana, que 

retraiu 5%. 

Tabela (7): Produção Mundial de Aço (milhões de toneladas) 

1995 1998 1999 2000 2001 

China 95,4 114,6 124,0 127,2 148,9 

Japão 101 ,6 93,5 94,2 106,4 102,9 

Estados Unidos 95,2 97,7 97,4 101,8 90,1 

Rússia 51,6 43,8 51,5 59,1 59,0 

Alemanha 42,1 44,0 42,1 46,4 44,8 

Coréia do Sul 36,8 39,9 41 ,O 43,1 43,9 

Ucrânia 22,3 24,4 27,5 31,4 33,1 

Índia 22,0 23,5 24,3 26,9 27,3 

Brasil 25,1 25,8 25,0 27,9 26,7 

Itália 27,8 25,7 24,7 26,8 26,7 

Fonte: lnternational lron and Steel lnstitute (IISI) 

No tocante à conjuntura mundial, De Paula (2002) defende 

que esse tema deve ser abordado a partir de quatro temas centrais: 

evolução dos preços, evolução da produção, do comércio mundial e do 

grau de concentração. 
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Ainda de acordo com De Paula (op. Cit.), os preços no 

mercado mundial de aço são tradicionalmente cíclicos, com tendência a 

queda real no longo prazo. Ao deflacionarem-se os preços spot do 

mercado de Bruxelas pelo índice de preços ao consumidor nos EUA, no 

período de janeiro de 1980 a janeiro de 2001, constata-se por exemplo 

uma retração anual média de 3,6% para bobinas laminadas a quente e 

de 4,5% para fio-máquina, ratificando a pressão para a diminuição dos 

custos. 

Uma das indústrias mais afetadas pela retração dos preços 

foi, sem dúvida, a norte-americana. Desde dezembro de 1997 mais de 

25 siderúrgicas já haviam entrado com pedido de concordata. 

A siderurgia estadunidense foi, particularmente, menos 

ativa em relação aos processos de reestruturação do que as indústrias 

siderúrgicas japonesa e européia. As restrições às importações se 

multiplicaram, dada a força política do "Triângulo do Aço" 10 e a relativa 

falta de coesão entre os interesses domésticos contrários ao 

protecionismo (Moore, 1995: 15). 

Ademais, a siderurgia norte-americana pode ser 

considerada uma exceção na siderurgia mundial, pois possui uma 

tendência de desconcentração. De acordo com Adams (1978), as três 

prováveis causas para tal tendência são o declínio da U.S.Steel ao 

longo do século, o crescente aumento de usinas semi-integradas (ou 

mini-mills) e o incremento das importações. 

No ano de 1959 os Estados Unidos passaram de 

exportadores para importadores de aço. O volume importado elevou-se 

consideravelmente no final dos anos 60. Nesse período foi negociado o 

I Acordo de Restrição Voluntária (I VRA) para produtos europeus e 

japoneses. A mudança no mix de produtos exportados por esses países 

para produtos de maior valor agregado anularam a eficiência desse 

primeiro acordo e, no ano de 1972, uma nova rodada de negociações 

levou para um segundo acordo de restrições (11 VRA). 

5 O "Triangulo do Aço" foi a principal fonte de força política na indústria siderúrgica norte-americana durante o período de 1969-
84, quando vigoraram os acordos voluntários de restrição às exportações (VRA's). Esse triangulo representou a coesão dos 
interesses domésticos favoráveis à proteção pela união entre o sindicato dos trabalhadores das usinas siderúrgicas, os 
produtores de aço e os representantes do Congresso das regiões produtoras de aço (Moere, 1995: 15). 
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A proteção do mercado desestimulou as necessárias 

reestruturações do setor, raiz da defasagem tecnológica. 

4.4. A Competitividade da Siderurgia Brasileira 

Competitividade pode ser entendida de diversas 

manei-ras por diferentes pessoas. De acordo com Coutinho & 

Ferraz (2000), competitividade pode ser considerada como a 

produtividade das empresas ligada à capacidade dos governos, 

ao comportamento da sociedade e aos recursos naturais e 

construídos, e aferida por indicadores nacionais e 

internacionais, permitindo conquistar e assegurar de maneira 

sustentável fatias de mercado. A competitividade pode ser vista 

em três níveis de agregação ou ambiente: a empresa (ambiente 

empresarial); o setor ou grupo de setores (ambiente setorial) , e 

a nação (ambiente sistêmico). 

Em cada nível de agregação, há diferentes medidas 

ou indicadores de competitividade, que variam conforme o 

impacto sobre o sucesso econômico presente e futuro, ou no 

bem estar da empresa, do setor ou nação. Alguns conceitos de 

competitividade aplicam-se a um destes níveis de agregação, 

mas não a outro. 

De uma maneira simplificada, podemos estabelecer 

uma classificação dos indicadores, 

aqueles que manifestam a forma 

diferenciando-os 

em que se 

entre 

dá a 

competitividade internacional, e aqueles referentes aos agentes 

envolvidos: 

de Capacitação, abrangem os 

a competitividade advinda 

em produtos e processos, da 

técnicas 

A) Indicadores 

determinam 

tecnológicos 

modernas 

interfirmas e 

e privados, 

humano"; 

de 

fatores que 

de avanços 

utilização de 

cooperação 

investimentos públicos 

realizados em "capital 

organização, da 

da composição dos 

incluindo aqueles 
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B) Indicadores de eficiência, relacionados à utilização dos 

fatores de produção; 

C) Indicadores de Desempenho, caracterizam a forma como 

a competitividade internacional se manifesta, avaliando 

o agente estudado no mercado nacional e internacional 

quanto à participação de mercado. 

Ainda de acordo com Coutinho & Ferraz (op. Cit.}, a 

participação nas exportações do mercado mundial é considerada 

como um dos indicadores de competitividade. O gráfico (G) a 

seguir mostra a evolução da participação das 

brasileiras nas exportações mundiais de aço ao 

período de 1990 a 2000. 

exportações 

longo do 

Gráfico (G): Participação Brasileira no Comércio Mundial de 
Produtos Siderúrgicos (1990 a 2000) 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia 

Como podemos perceber, a participação das exportações 

brasileiras, que no início da década era ligeiramente superior a 6%, 

regrediu até atingir o patamar de 3,15% no ano de 2000. Tal involução 

pode ser atribuída a muitas causas, algumas delas já discutidas 
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anteriormente: recuperação do mercado doméstico com o aumento das 

vendas internas, imposição de barreiras protecionistas por outros 

países e investimentos visando principalmente à modernização e não a 

expansão. De qualquer maneira, sob o prisma da performance das 

exportações, a competitividade da indústria brasileira estaria piorando. 

De acordo com De Paula (Op. Cit.), em termos de 

competitividade internacional, tão importante quanto a participação no 

mercado internacional é a forma como o país ou produto está inserido 

nesse contexto. Uma análise dos dados referentes aos números de 

exportação da siderurgia brasileira mostra que o Brasil se especializou 

na exportação de produtos semi-acabados, enquanto que a participação 

de produtos mais nobres involuiu significativamente, como se observa 

no gráfico (H) a seguir. 

Gráfico (H): Exportações Brasileira de Produtos Siderúrgicos por 
Tipo de Produto (em milhões de toneladas) 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia 

No que se refere ao comércio bilateral Brasil-Estados 

Unidos, a importância relativa desse país como destino dos produtos 
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siderúrgicos brasileiros entre o período de 1995 e 2001 é evidente, 

como demonstra o gráfico (1). 

Gráfico (1): Percentual das Exportações Brasileiras de Produtos 
Siderúrgicos Destinadas aos Estados Unidos 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia 

Uma análise mais detalhada dos dados fornecidos pelo 

Instituto Brasileiro de Siderurgia mostrará também que, embora tenha 

sido constatado um incremento na exportação de produtos longos , os 

produtos planos, de maior valor agregado, sofreram uma retração da 

ordem de 33%, enquanto que o crescimento global ficou por conta do 

forte crescimento de produtos semi-acabados, com um crescimento 

maior que 100% da tonelagem exportada durante esse período. O 

gráfico (J) demonstra essa evolução. 

Sob a ótica dos custos de produção, vários indicadores 

mostram que a siderurgia brasileira é bastante competitiva. 



Gráfico (J): Exportações Brasileiras de Produtos Siderúrgicos 
Destinados aos Estados Unidos 
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O IBS (2003), demonstra que o Brasil possui o menor custo 

de fabricação de placas em todo o planeta, principalmente em função 

do custo do minério e de custos salariais. O gráfico (K) a seguir 

reproduz o custo total de produção de placas de alguns dos principais 

países produtores. Aliado a esse fato, deve-se mencionar também que 

o Brasil, com relação ao mercado americano, possui outras vantagens 

comparativas com relação a seus principais concorrentes, como por 

exemplo a proximidade geográfica quando comparado a países como 

China e Ucrânia. 

Para atestar tal competitividade, o IBS (2003) divulgou 

também que o custo de produtos siderúrgicos brasileiros laminados a 

quente 11 encontram-se entre os mais baixos do planeta, ao lado de 

produtos russos, indianos, ucranianos e chineses. 

11 Nessa classe de produtos incluem-se os produtos planos Iam i nados a quente (bobinas, chapas e tiras) e os produtos longos 
Iam i nados a quente (vergalhões, partis, tubos e barras) 
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Gráfico (K): Custo de Produção de Placas de Aço (2001) 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia 

No quadro (4), toda a produção de laminados a quente do 

planeta - 580 milhões de toneladas - foi classificada em cinco 

categorias; de acordo com o custo de produção em seu país de origem. 

Cerca de 74 milhões de toneladas são fabricadas a um custo abaixo de 

US$ 200 por tonelada, enquanto que, no lado oposto, cerca de 145 

milhões de toneladas são produzidas a um custo superior a US$ 275 

por tonelada. Nesse grupo nota-se a predominante presença do 

produto norte-americano com 77 milhões de toneladas, revelando sua 

pouca competitividade no cenário internacional. Portanto, a 

competitividade brasileira é também bastante representativa em 

produtos de maior valor agregado. 

Em um outro estudo efetuado com 224 usinas de todo o 

planeta, a World Steel Dynamics evidencia a competitividade da 

indústria brasileira, revelando que o custo dó fio-máquina produzido no 

Brasil só é maior do que o produzido na Rússia, ficando abaixo de 

países como Coréia do Sul, China, México e Austrália. O mesmo estudo 

revela que o custo. do aço plano fabricado no Brasil - laminado a 

quente ou a frio - novamente só é superior àquele produzido pela 

Rússia. O estudo evidencia ainda que os custos salariais (US$ 57 por 
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tonelada despachada) só são menores que os da China (US$ 26) e que 

o custo de US$ 40 por tonelada do minério de ferro só é superior ao do 

México (US$ 35) 12
. 

Quadro (4): Custo Mundial de Produtos Siderúrgicos Laminados a 
Quente 

Abaixo US$ 200 US$ 225 US$ 250 Acima 
de a a a de 

País US$ 200 US$ 225 US$ 250 US$ 275 US$ 275 Total 
Rússia & CEI 40 21 61 
Ucrânia 15 15 
Brasil 11 3 14 
lndia 4 4 
China 4 33 8 45 
Coréia do Sul 18 18 
Austrália 10 10 
Alemanha 13 24 37 
Itália 12 12 
França 11 1 1 
Reino Unido 8 8 
México 3 3 2 8 
EUA 3 9 77 89 
Romênia 10 10 
Canadá 13 13 
Japão 88 1 1 99 
Coréia Norte 10 10 
Bélgica 8 8 
Outros 10 33 41 24 108 
TOTAL 74 95 91 175 145 580 
Fonte: Instituto Bras1le1ro de S1derurg1a 

Nos últimos anos, a posição brasileira no rankíng mundial 

oscilou entre o sétimo e nono maior fabricante de produtos siderúrgicos 

do planeta. De acordo com o recente relatório publicado pelo 

lnternatíonal lron and Steel lnstítute (1181), considerando a produção 

acumulada nos 12 meses compreendidos entre o período julho de 2002 

a junho de 2003, o Brasil situa-se como o oitavo maior produtor 

mundial, conforme ilustra o gráfico (L) a seguir. 

O relatório informa também que, dentre os dez maiores 

produtores, as maiores variações com relação ao mesmo período do 

ano anterior ficaram por conta da China (23,5%), Índia (11 ,9%) e Brasil 

12 A comparação entre as fábricas e matéria·prima não reflete as diferenças na qualidade dos produtos. 
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(7,1%). As maiores retrações foram as da Alemanha (-7%), Estados 

Unidos (-2,6%) e Coréia do Sul (-1 ,5%). 

Gráfico (L): Maiores Fabricantes Mundiais de Produtos 
Siderúrgicos (Acumulado de Julho/2002 a Junho/2003) 
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Fonte: lnternational lron and Steel lnstitute (IISI) 
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Quando se compara a situação da siderurgia brasileira com 

similares internacionais, ela pode ser considerada bastante satisfatória. 

·No gera.l, as empresas apresentam baixos custos de produção, 

margens de ·lucro entre as melhores do mundo, usinas 

tecnologicamente atualizadas, sem grandes passivos ambientais ou 

previdenciários, mão·de-obra treinada, custos salariais e de minério de 

ferro baixos em relação aos principais· países produtores de aço. 

Entretanto; essa competitividade potencial vem sendo conjugada com 

uma queda nas exportações de· produtos brasileiros. Isto é fruto não 

apenas dos recentes investimentos terem privilegiado o melhoramento 

do mix de produtos (e não propriamente a elevação da capacidade 

instalada), da recuperação do consumo doméstico e, não menos 

importante, das próprias me~idas protecionistas adotadas por terceiros 

países (De Paula, 2002: 209). 
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4.5. O Protecionismo na Siderurgia Mundial 

Historicamente, nos países desenvolvidos, observa-se a 

contínua tendência de redução das alíquotas de impostos de 

importação para produtos siderúrgicos. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, a tarifa média era de aproximadamente 9% até 1968, tendo 

regredido para 4% em 1990 (De Paula, 2002). 

Simultaneamente, nos países em desenvolvimento, 

constata-se que as tarifas aplicadas são mais elevadas do que aquelas 

aplicadas nos países industrializados, não significando 

obrigatoriamente que a proteção seja maior nestes países, uma vez 

que os países industrializados valem-se cada vez mais das barreiras 

não tarifárias (BNT) e dos mecanismos de defesa comercial acima 

descritos para protegerem seus mercados. 

Ainda de acordo com De Paula (op.cit.), de um lado, as 

alíquotas máximas que um país pode impor sobre as importações de 

aço vem sendo aplicadas a um número cada vez maior de produtos 

siderúrgicos. De outro, essas tarifas estão se tornando crescentemente 

irrelevantes para a análise dos fluxos de comércio. Isso decorre do fato 

de que a cláusula de nação mais favorecida entre o comitê de aço da 

OCDE 13 acaba implicando que as tarifas efetivas sejam muito menores 

que as máximas permitidas. Ademais, em virtude de acordo assinado 

na rodada do Uruguai, Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá, 

Coréia do Sul e outros 15 países europeus deverão reduzir 

gradativamente as tarifas aplicadas de sorte que, ao final de 2004, 

estas estejam totalmente eliminadas. 

No que tange às investigações antidumping, direitos 

compensatórios e de salvaguardas na siderurgia mundial, Stevenson 

(2001) indica que 1216 casos foram abertos. No caso específico da 

siderurgia americana, o número total de investigações antidumping 

abertas no setor siderúrgico no ano de 2000 foi de 37 casos, 80,4% do 

13 Composto por 27 países membros (Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Gana dá, Coréia do Sul, Dinamarca, Espanha, 
Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, México, N?ruega, Polônia, 
Portugal, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e Republica Tcheca) e por 6 países-observadores (Bulgária, lndia, República 
Eslovaca, Romênia, Rússia e Ucrânia). Em 1999, esses países responderam juntos por 50,2%das importações mundiais de 
produtos siderúrgicos e por 78,4% das exportações totais (De Paula, 2002: 164). 
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número total de investigações iniciadas naquele ano, que somaram 46. 

Dessa forma, em dezembro de 2000, 35 produtos siderúrgicos 

contavam com direitos antidumping e o número de países que tinha 

suas exportações atingidas era 24. 

É exatamente nessa oportunidade que, países que se 

julguem prejudicados por tal imposição, podem recorrer à OMC para a 

análise e julgamento final do caso (controvérsia). 

4.6. A OMC e os Casos Recentes Contra o Aço 
Brasileiro 

A siderurgia brasileira tem sido consideravelmente afetada 

pelos processos norte-americanos de antidumping (AD) e de medidas 

compensatórias (CVD - Countervailing Duties) ao longo da década de 

90. No período de 1991-94 sete processos foram concluídos com 

imposição de sobretaxa. 

Os quadros (5) e (6) a seguir exibem respectivamente os 

principais processos antidumping e de direitos compensatórios movidos 

pelos Estados Unidos contra o setor siderúrgico brasileiro. Para fins de 

nossa análise, consideraremos apenas os processos iniciados após o 
ano de 1995, isto é, após a criação da OMC. Isso porque o objetivo 

será exatamente o de avaliar o papel da OMC nesses casos de disputa. 

Para delimitarmos nossas análises, concentraremos as 

conseqüências de duas dessas investigações para o setor siderúrgico 

brasileiro, sendo que, na segunda delas, abordaremos dois aspectos: O 

primeiro como tais investigações protecionistas podem afetar grandes 

siderúrgicas e, segundo, quais as conseqüências que tais práticas 

acarretam para as exportações também de indústrias de menor porte. 
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Quadro (5): Processos antidumping dos Estados Unidos contra o 
Setor Siderúrgico Brasileiro 

Investi ações 
Produtos Início Fim Peticionários 

Certos 
13 Produtos 

siderúrgicas 
de aço 15/10/98 19/07/99 

mais o Iam i nados 
ISWU* 

a quente 

Certos 
Produtos 4 
de aço 25/06/99 04/02/00 siderúrgicas 

laminados eoiSWU 
a frio 

Certos 
Produtos 
de aço 28/07/01 05/03/02 

8 

Iam i nados 
siderúrgicas 

a frio 

Fonte: Instituto Bras1le1ro de S1derurg1a 
• lron and Steel Workers Union 

Empresas Sobre-Taxa 
Investigadas (%) Notas 

Suspensa 
em 19/7/99. 

CSN, 50,66 Revisada 
Usiminas e a em 11/2/02 

Cosipa 71,02 com 
imposição 
de taxas 

Cosipa, 46,68 Em 
CSN e a Vigor 

Usiminas 63,30 

Cosipa, Investigação 
CSN, final deter-

Usiminas, 26,90 
minou 

Acesita, (preliminar) 
cobrança de 

Mangels e 
até 30% 

ARMCO 

Quadro (6): Processos de Direitos Compensatórios dos Estados 
U "d t S t S"d . . B "I . nl os con ra o e or I erurg1co ras1 e1ro 

Investi ações Empresas Sobre-taxa 
Produtos Início Fim Peticionários Investigadas (%) Notas 
Certos 13 

Produtos siderúrgicas 
CSN, 6,35 Suspensa 

de aço 22/10/98 19/07/99 
mais o 

Usiminase a em 19/7/99. 
Iam i nados ISWU 

Cosipa 9,67 
a quente 
Certos 10 

Produtos siderúrgicas, 
Cosipa, 7,14 Em 

de aço 25/06/99 19/01/00 
ISWUe 

CSNe a Vigor 
Iam i nados USWA** 

Usiminas 10,6 
a frio 

Certos 
Sobretaxas 

em vigor 
Produtos 8 

Cosipa, 8,22 a 
desde 

de aço 18/10/01 04/03/02 siderúrgicas 
CSN e 12,58 04/03/02. 

Iam i nados Usiminas (preliminar) Em 
a frio investigação 

Fonte. Instituto Bras1le1ro de S1derurg1a 
•• United SteeiWorkers of América 
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4.6.1. Investigações Contra Aços Laminados a Quente 

Primeiramente trataremos do caso dos processos AD e CVD 

para produtos laminados a quente, iniciados em outubro de 1998. O 

gráfico (M) a seguir mostra a evolução das exportações por trimestre 

dos produtos de aço laminados a quente, objetos de tal investigação. 

Gráfico (M): Exportações Trimestrais de Produtos Laminados a 
Quente para os Estados Unidos (1998 a 1999) 
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Como se percebe, as investigações trouxeram 

conseqüências desastrosas para a performance das exportações desse 

produto. 

O gráfico (M) mostra o crescimento das exportações de 

laminados a quente até o terceiro trimestre de 1998. No momento em 

que a petição foi efetuada por parte dos fabricantes americanos através 

do Department of Commerce (DOC) para a investigação de dumping e 

subsídios, os exportadores se viram obrigados a reduzir o volume 

exportado, mesmo durante o período de investigações, que deve 

perdurar por três meses até que o lnternationa/ Trade Comission (ITC) 

decida pela aplicação final ou não das sobretaxas. 

O motivo pelo qual os exportadores normalmente reduzem 

ou suspendem suas exportações mesmo durante o período investigativo 
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é porque, se o ITC acatar o pedido do DOC, as sobretaxas serão 

aplicadas com uma retroatividade de três meses. 

Voltando ao gráfico (M), observamos portanto o declínio das 

exportações no quarto trimestre de 1998. Esse declínio se estendeu por 

todo o ano de 1999, sendo que os volumes remanescentes referem-se 

a exportações que deveriam ser efetuadas em virtude de contratos 

previamente assinados, ou a algum tipo específico de material que não 

se enquadre dentro das classificações aduaneiras objeto da 

investigação. 

Apesar do acordo suspensivo estabelecido em julho de 

1999, fixando cotas máximas de exportação e preços mínimos para 

esses produtos, o Brasil nunca mais viria a exportá-los em quantidades 

significativas, pois o preço mínimo estipulado de US$ 327 por tonelada 

era superior ao preço de mercado. Conforme dados do Ministério da 

Indústria e do Comércio, nada mais desse produto foi exportado para 

aquele mercado. 

4.6.2. Investigações Contra Aços Laminados a Frio 

No caso da investigação de dumping e subsídios contra os 

aços planos laminados a frio, observamos no gráfico (N) a seguir que 

devemos destacar 4 (quatro) momentos importantes. 

O primeiro, durante o terceiro trimestre de 1999 (99/03), 

data em que as siderúrgicas americanas iniciam o processo AD e CVD 

contra o material brasileiro. A partir desse momento, podemos observar 

o declínio dos embarques desse grupo de produtos para os Estados 

Unidos. 

O segundo momento importante é o do fim das 

investigações, no primeiro trimestre de 2000 (00/01 ), que determinaram 

o dano causado à indústria local e impuseram as sobretaxas e os 

direitos compensatórios. É quando podemos notar no gráfico que os 

embarques foram praticamente nulos. 

Com o tempo, algumas pequenas exceções foram 

negociadas, bem como uma adequação do mix de produção da indústria 
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local, visando a produção de materiais não afetados pelo escopo da 

sobretaxa. Entre julho e outubro de 2001 - terceira data a considerar -

um novo pedido é encaminhado ao DOC, dessa vez englobando uma 

gama maior de materiais laminados a frio, inclusive aqueles não 

cobertos pela primeira. 

Gráfico (N): Exportações Trimestrais de Produtos Laminados a 
Frio para os Estados Unidos (1999 a 2002) 
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

O julgamento preliminar ocorreu em março de 2002, e 

determinou uma sobretaxa de 26,90%, mais os direitos compensatórios 

que variavam de acordo com o fabricante. A partir desse momento, 

como demonstra o gráfico, as exportações desses materiais voltaram a 

níveis insignificantes. 

O Brasil, assim como outros países prejudicados por tal 

decisão, recorreu à OMC para a análise e julgamento do caso. 

4.6.3. Os Pequenos Produtores 

Quando uma investigação é solicitada e a ITC (Internacional 

Trade Comission) acolhe o pedido da indústria local (através do 

Departamento de Comércio) no caso de uma investigação AD ou CVD, 

as sobretaxas são impostas, via de regra, a todos os exportadores de 
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um determinado país. Para alguns, normalmente as grandes indústrias 

do setor, o valor da sobretaxa e direitos compensatórios é citado 

nominalmente. Para as outras empresas que compõem o setor, 

geralmente as sobretaxas são calculadas e aplicadas de acordo com 

uma análise específica para cada setor. 

Tal procedimento afeta, portanto, também as empresas de 

pequeno porte. 

A investigação solicitada em junho de 1999 se aplicava 

contra os produtores brasileiros de bobinas de aço laminados a frio. 

Essas bobinas podem ser fabricadas pelas siderúrgicas mas, também, 

por empresas de menor porte que compram matéria-prima das grandes 

siderúrgicas e beneficiam o material. São as chamadas relaminadoras 

ou relaminações. 

As relaminadoras são empresas que, em seu processo 

produtivo, utilizam bobinas laminadas a quente como matéria-prima e 

procedem à relaminação a frio do material, agregando valor a esse. 

Operam com aparelhos de maior precisão, porém menores e com menor 

capacidade produtiva. Portanto, seus produtos finais possuem um 

melhor controle dimensional e mecânico do que os produzidos pelas 

siderúrgicas. 

Atuam em segmentos de mercado nos quais a demanda por 

certos tipos de aços planos - comercialmente conhecidos como "fitas 

de aço" - não são suficientemente grandes para justificar sua produção 

em uma usina siderúrgica ou em mercados onde, por razões técnicas, 

as usinas não operam diretamente. Exemplos de mercados onde essas 

empresas atuam são autopeças, indústria eletroeletrônica e de 

ferramentas. 

No Brasil, as três principais empresas que compõem esse 

segmento são a Armco do Brasil S.A., a Brasmetal Waelzhols S.A. e a 

Mangels Industrial S.A. 

O gráfico (O) a seguir apresenta o quadro de evolução das 

exportações dessas empresas para os Estados Unidos no período de 

janeiro de 1999 a dezembro de 2000. 



Gráfico (0): Exportações de Produtos Relaminados para os 
Estados Unidos 
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O gráfico mostra que, até o período de abril de 1999, época 

da publicação da investigação da indústria americana contra o aço 

brasileiro, as exportações do setor cresciam de maneira moderada. O 

pico em julho de 1999 ocorreu em virtude da antecipação dos 

embarques que seriam efetuados nos meses subseqüentes. Isso 

porque, qualquer material que fosse importado após o mês de agosto, 

estaria sujeito às novas sobretaxas impostas. 

Na verdade, a determinação final por parte do 

Departamento de Comércio ocorreria somente em novembro, com o 

final das investigações do Departamento de Comércio, porém, no caso 

de um julgamento positivo, as eventuais sobretaxas resultantes do 

processo seriam aplicadas retrospectivamente sobre todo material 

importado nos últimos 90 dias. 

No período de agosto de 1999 até maio de 2000 o que 

ocorreu foram apenas exportações de produtos que não se incluíam no 

escopo da investigação, como por exemplo, aços de ligas mais nobres. 

Note que esse período coincide com o período compreendido entre 
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99/03 a 00/02 no gráfico (N), quando as exportações de bobinas 

laminadas a frio foram, também, praticamente nulas. 

Finalmente, em maio de 2000, a ITC determinou que as 

importações brasileiras de bobinas (e/ou fitas) de aço laminadas a frio 

não causaram dano à indústria local. Com isso, as exportações desse 

setor específico voltaram a crescer até atingirem o mesmo patamar do 

período pré-investigativo. 

Em outubro de 2001 o setor volta, novamente, a ser alvo 

das investigações AD e CVD, e se vê obrigado, uma vez mais, a 

suspender seus embarques para os Estados Unidos. 

4.7. O Papel da OMC 

No dia 22 de julho de 2003, a OMC conferiu ao Brasil, à 

Comunidade Européia e a outros 6 países a vitória no painel (comissão 

de arbitragem) contra os Estados Unidos nos pedidos AD e CVD acima 

descritos, quando as sobretaxas de até 30% foram estabelecidas. 

O painel - estabelecido a pedido do Brasil, China, União 

Européia, Coréia do Sul, Japão, Noruega, Nova Zelândia e Suíça -

determinou que as salvaguardas sobre importações de dez categorias 

de produtos siderúrgicos, na forma de tarifas adicionais de até 30%, 

violam as regras multilaterais de comércio. O painel concluiu que 

nenhuma das medidas adotadas pelos Estados Unidos foi adotada em 

conseqüência de fatos imprevistos, como exigido pelas regras da OMC. 

Além disso, não haviam crescido as importações norte-americanas na 

maior parte dos produtos, outro pré-requisito para a imposição de 

salvaguardas. 

Em nove das dez categorias de produtos, os Estados 

Unidos não conseguiu estabelecer a prova (ou a relação causal) para 

os supostos danos sofridos por sua indústria siderúrgica. Os 

americanos ainda isentaram das sobretaxas as importações de aço do 

Canadá, México, Israel e Jordânia, também de forma incompatível com 

as regras da OMC pelo princípio da não discriminação. 
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Com isso, a indústria prevê que os números voltem aos 

níveis anteriores aos da investigação: "a posição da OMC pode 

significar a retomada das exportações para o mercado americano. 

Quando a salvaguarda foi imposta, os EUA eram o segundo maior 

importador da Usiminas, atrás apenas da Coréia do Sul. Hoje a China 

ocupa esta liderança", afirmou Rinaldo Campos Soares, presidente do 

Sistema Usiminas, maior produtor nacional de aços planos. 

Os Estados Unidos afirmam que irão recorrer da sentença, 

mas é pouco provável, a julgar pelos argumentos que fundamentaram a 

decisão da OMC, que obtenham algum sucesso em seu recurso. Na 

verdade, não houve como negar que os problemas da siderurgia 

americana são decorrentes da sua falta de competitividade frente a 

concorrentes internacionais que investiram e se modernizaram. O 

recurso, portanto, deverá apenas prolongar a proteção à indústria dos 

Estados Unidos, ainda que o País fique sujeito a retaliações comerciais 

para compensação das perdas impostas aos parceiros. 

Além do setor siderúrgico, o Brasil tem conseguido outras 

importantes vitórias na OMC, como por exemplo a vitória no recurso 

movido contra os Estados Unidos, por sua proibição às importações de 

gasolina brasileira, alegando ser essa prática contrária aos princípios 

do United States Clean Air Act. O painel deu vitória ao Brasil, apoiado 

no princípio de que as regras do comércio internacional devem ser 

priorizadas em detrimento de leis nacionais. 

O caso entre a Brasileira Embraer e a Canadense 

Bombardier é outro exemplo em que o Brasil obteve um 

resultado favorável. Por um lado, o Brasil foi obrigado a rever e 

alterar sua legislação sobre o PROEX para uma compatível com 

as regras da OMC. Por outro lado, o Brasil defendeu a posição 

de que as regras de financiamento da OCDE, da qual o Brasil 

não é membro, não poderiam servir de base para os painéis da 

OMC. Essa alegação gerou um novo painel e hoje é tema de 

negociação do Comitê de Subsídios e do Comitê de Agricultura. 

De acordo com Panitchpakdi, secretário da OMC, 

"Acredito que, apesar das diferentes imposições de diferentes 
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países e do crescente nível de disputas, o papel da OMC é 

inegavelmente positivo. A única coisa que nós podemos fazer é 

fortalecer a organização; fortalecer os mecanismos de solução 

de disputas. Assim poderemos ser mais efetivos e mais rápidos. 

Há um certo pessimismo, mas eu não acho que estamos nos 

afastando do comércio livre e justo". 

4.8. Resumo 

Nesse capítulo vimos a relevância do setor 

siderúrgico na esfera internacional, ou seja, a sua importância 

como setor estratégico atinge países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

Conhecemos, historicamente, como o Estado penetrou 

nesse setor e, mais tarde, como o processo de privatização permitiu 

que o capital estrangeiro também penetrasse no mesmo, investindo na 

modernização e tornando-o um setor extremamente competitivo. Vimos 

como o setor siderúrgico participa das exportações brasileiras e 

internacionais. 

Mostramos depois como países podem proteger sua 

indústria local através de medidas protecionistas e os danos que tais 

mecanismos podem causar a países exportadores. Estudamos mais 

detalhadamente alguns casos de processos AD e CVD contra o aço 

brasileiro por parte dos EUA e, vimos também, como a OMC está 

atuando positivamente nesses casos, garantindo as condições 

necessárias para o livre comércio, ou seja, sem a interferência do 

Estado. 
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5. Conclusões 

Ao longo desse trabalho falamos sobre a Organização 

Mundial do Comércio, a história de sua criação, seus principais 

tratados e objetivos. Analisamos os custos do protecionismo em que 

um país pode incorrer ao defender seus mercados de maneira artificial 

e, também, os ganhos com a liberalização, fator determinante para que 

países promovam a abertura de suas economias. Enfatizamos o 

importante aspecto do Órgão Solucionador de Controvérsias (OSC) 

como sendo, talvez, a mais importante novidade da rodada do Uruguai. 

Discutimos ainda como as primeiras 

realizadas por Andrew Rose, questionam a 

avaliações quantitativas, 

real contribuição da OMC 

para seus membros, no sentido de proporcionar-lhes um maior volume 

de comércio. 

A seguir falamos da economia brasileira, contextualizando-a 

no momento em que o país preparava-se para a rodada do Uruguai. 

Preparamos um breve histórico da inserção brasileira no comércio 

internacional brasileiro e enfatizamos sua posição na década de 90, 

novamente quando o país se preparava para a chegada a Organização 

Mundial do Comércio. Vimos também como os investimentos diretos 

contribuíram para a privatização de diversos setores da economia 

brasileira. 

Por fim, abordamos com mais detalhes o setor siderúrgico. 

Como nasceu a siderurgia brasileira, como ocorreram os investimentos 

governamentais para a expansão desse parque industrial e como o 

setor se reestruturou significativamente a partir dos anos 90, ao 

transferir para a iniciativa privada cerca de 65% de sua capacidade 

produtiva. Na seqüência abordamos como ocorreram os investimentos -

agora para a modernização e não mais expansão - que tornaram a 

siderurgia brasileira altamente competitiva no cenário 

constatando a performance do setor através dos 

exportação. 

internacional, 

números de 

Mostramos ainda como as medidas protecionistas adotadas 

pelos EUA prejudicaram a performance das exportações brasileiras 
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desse setor, comprovadamente mais competitivo do que o americano, e 

de como o Brasil, assim como outros países, recorreu à OMC para que 

as barreiras tarifárias fossem removidas, uma vez que o problema 

residia na falta de competitividade da indústria americana e não nos 

subsídios existentes na indústria brasileira, como alegavam os 

fabricantes norte-americanos. 

Portanto, demonstramos que a OMC, através do seu Órgão 

Solucionador de Controvérsias, contribuiu de forma positiva para que 

as exportações brasileiras de aço para os Estados Unidos voltem a 

crescer, ainda que o crescimento, nesse momento, signifique um 

retorno aos antigos volumes embarcados. 

O aspecto importante, porém, é que, não fora o Brasil 

membro da OMC, as siderúrgicas brasileiras, independentemente de 

sua competitividade, ainda estariam sujeitas às sobretaxas impostas, o 

que significaria um menor volume de comércio. Isto porquê, no âmbito 

da OMC, o país derrotado no painel só será obrigado a retirar as 

sobretaxas impostas exclusivamente para as importações originárias de 

países membros. 

Esse estudo não tem a intenção de contestar os ensaios do 

professor Rose, nem tampouco esgotar as pesquisas sobre o tema. 

Nesse sentido, seguem abaixo alguns aspectos interessantes a serem 

considerados na eventual continuação desse estudo. 

O primeiro é que a OMC, apesar de quase oito anos de 

existência, deve ser considerada ainda como um organismo jovem, em 

que seu principal instrumento para a solução de impasses comerciais, o 

OSC, talvez não tenha tido tempo suficiente para maturação, dada a 

complexidade que compreende o comércio internacional. 

Outro aspecto a ser considerado é que, mesmo não 

fomentando o comércio, a OMC assegura condições de livre comércio, 

o que estimula fabricantes locais a se tornarem competitivos face aos 

produtos de origem externa, a exemplo do que ocorreu na abertura da 

economia brasileira. Com isso, indiretamente, a OMC garantiria uma 

melhor condição social à população dos países membros, que se 
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beneficiariam de uma maior variedade de produtos a preços mais 

competitivos. 

Talvez o aspecto que deva ser analisado não seja o 

incremento de comércio para os membros. Talvez uma análise setorial, 

considerando indústrias específicas e desconsiderando fronteiras, nos 

ofereceria melhores respostas. Com isso, mais uma vez, o bem estar 

geral da população estaria garantido através de produtos competitivos. 
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