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Introdução  

Já há alguns anos que o debate sobre o crescimento econômico e industrial no país oscila entre 
pólos quando o objeto é a legitimidade e a eficácia das intervenções de governo sob a forma de 
políticas ativas. Para alguns, a política industrial, em particular, é o deus-ex-machina da 
transformação produtiva no país; para outros, um retrocesso, na medida que apenas cabem políticas 
amplas, de natureza “horizontal”, não discriminatórias setorialmente, e voltadas para a redução das 
distorções e do tamanho da cunha fiscal, bem como do custo de capital, particularmente da taxa de 
juros. A resposta da oferta viria naturalmente. 

Perdidas nesse debate estão duas questões talvez de fundo sobre a natureza decisiva da ação de 
governo no comportamento dos agentes. Primeiro, o governo, por suas ações, estabelece, de fato, 
um quadro de referência ao anunciar suas intenções, sinalizar os preços básicos da economia e suas 
trajetórias, projetar de indicadores, e estabelecer o regime regulatório e de segurança jurídica para 
os investimentos. Um quadro pouco nítido, opaco ou contraditório é possivelmente fator maior para 
o desestímulo ao investimento. Inversamente, se o governo é capaz de comunicar de forma crível 
um projeto de médio e longo prazo para o país, uma estratégia para persegui-lo, e uma política – um 
conjunto de ações articuladas – capaz de suportar esta estratégia, coordenando desta forma as 
expectativas das empresas, estas são levadas a uma sincronização dos seus investimentos. 
Maximizar a eficácia de uma política de crescimento, inclusive para a indústria, requer inscrevê-la 
neste quadro mais amplo de referência.  

Segundo, governos, por ação ou omissão, intervém na economia, e afetam diretamente os setores 
produtivos. Ter uma estratégia de intervenção bem definida, com seus custos identificados, trade-
offs avaliados, perseguindo objetivos claros, é geralmente uma opção superior. No âmbito das 
políticas ativas, a expansão da oferta tem sido alvo preferencial dos governos, principalmente em 
economias de industrialização tardia, apoiando empresas e setores emergentes. Esta contudo não é 
geralmente uma estratégia de custo baixo ou de pequeno risco, sendo dependente de disponibilidade 
de recursos fiscais e capacidade de mirar bem os alvos (móveis). Historicamente, uma abordagem 
de “oferta” tem sido praticada recorrentemente no país, com maior ou menor ambição e 
organicidade. A nova política industrial segue, basicamente, esta forma de organizar e 
instrumentalizar a ação do governo.   

Este trabalho sugere que uma política voltada à indústria (no sentido amplo, incluindo o 
agronegócio e os serviços avançados) sob a ótica da demanda, é potencialmente a mais adequada ao 
país, considerando-se o grau de maturidade da indústria, a presença de agentes capazes de 
conformar a oferta, e a necessidade de avançar nos mercados mundiais com cadeias mais longas e 
de maior valor agregado. Esta ótica é informada pelas mudanças nos padrões de consumo, e tem por 
foco os vetores de acesso aos mercados (empresas e outros agentes).  

O fundamento de uma política de demanda parte da seguinte premissa: mais além da estabilidade 
macroeconômica, o desafio maior do país, certamente nos últimos 20 anos, é se conectar aos 
mercados, àqueles de maior tamanho, que mais crescem, e que demandam bens de maior valor 
agregado. Estes são os mercados mundiais. Fizemos contudo, até recentemente, o caminho inverso1.  

A indústria foi submetida por anos a um relativo isolamento do mercado global. Este foi, 
possivelmente, um erro de política de grandes proporções, na medida que o mercado doméstico, 

                                                 
1 Nesse período, a participação das nossas exportações se reduziu de 1,47% em 1984, para cerca de 1% em 1994, e após atingir um 
nadir de 0,84% em 1999, retornou a 0,98% em 2003. Ver Bradesco, Departamento de Estudos e Pesquisas, Boletim Diário, 6 de abril 
de 2004.     
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motor do crescimento, entrou num longo período de letargia, e o comércio internacional se expandia 
vigorosamente. Durante cerca de 30 anos, o mercado mundial provou ser mais dinâmico e, na maior 
parte do tempo, menos volátil que o mercado doméstico (quadro 1). Maior escala, dinamismo e 
menor volatilidade, teriam sido atributos centrais para um desempenho da indústria radicalmente 
distinto ao historicamente observado. 

Quadro 1 
Crescimento dos Mercados Mundial e Doméstico 

1973-83, 1983-93, 1993-2002 

 1973-83 1983-1993 1993-2002 
Mundo     
 σ (desvio padrão) 16,6760 6,3469 7,3608 
µ (crescimento médio) 12,2266 7,1803 6,1321 
σ/µ (coeficiente de variação) 1,3639 0,8839 1,1204 
Brasil    
σ 5,5158 4,0414 1,8997 
µ 4,2018 2,7779 2,6761 
σ/µ 1,3127 1,4548 0,7099 

Fonte: OMC; Ipeadata. Mercado Mundial ~ exportações mundiais; mercado doméstico ~ PIB do país. 

Com a redução do grau de proteção na década de 90, e os compromissos assumidos pelo país no 
contexto das negociações multilaterais (principalmente Mercosul e OMC), o mercado doméstico se 
tornou mais aberto e fluido. Alterou-se o cálculo empresarial: para um número crescente de 
empresas, o mercado externo passou a ser visto como extensão natural, ou pelo menos como hedge 
para suas vendas domésticas2. Ainda assim, o grau de abertura da indústria brasileira permanece 
baixo, e seu desempenho dependente do crescimento da renda nacional. 

Se conectar aos mercados mundiais requer um conjunto de políticas e ações que removam, em 
primeiro lugar, os obstáculos interpostos pelo próprio governo nas suas diferentes instâncias; e 
segundo, que ajudem as empresas do país a superar as barreiras comerciais, logísticas e de 
distribuição que as impedem de penetrar mercados, principalmente os mais dinâmicos, e agregar 
maior valor aos produtos e chegar ao consumidor, diretamente, ou por meio de outros vetores.  

A seção II do trabalho discute as condições de eficácia de uma política voltada à indústria: um 
mínimo de “normalidade” macroeconômica; um ambiente microeconômico que dê garantias 
jurídicas e suporte regulatório aos contratos, e suporte físico (infra-estrutural) aos investimentos; e 
uma política ativa voltada ou tendo por referência o primado da demanda e o desenvolvimento dos 
mercados. A seção III discorre sobre o desenho de uma política industrial e seus dois elementos 
centrais: um quadro de referência que informe e dê consistência à política; e uma estratégia (e os 
instrumentos daí decorrentes) que maximizem sua eficácia. O trabalho sugere que o esforço de 
investimento e ampliação da oferta deveria ter por referência uma estratégia calcada na dinâmica de 
demanda dos mercados globais, na remoção das barreiras que dificultam às empresas se conectarem 
a esses mercados, e na constituição de novos vetores de penetração.  

As seções IV e V ilustram a importância de uma ótica da demanda em dois casos bastante distintos: 
siderurgia e eletrônicos, respectivamente. Enquanto o setor siderúrgico é claramente um pólo 

                                                 
2 De acordo com a Sondagem Industrial da CNI, a participação média das exportações no faturamento das empresas tem aumentado 
de forma monotônica nos últimos anos, chegando em 2003 a 13,3% para o conjunto das empresas, e 22,5% para as grandes 
(comparado a 11,3% e 19,6% em 2001).  
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competitivo em termos globais, as vantagens comparativas do complexo eletrônico são mais 
rarefeitas, principalmente num contexto em que o processo inovador e manufatureiro na indústria se 
reconcentra em poucos países. Os dois casos, contudo, evidenciam a criticidade (ainda que não a 
exclusividade) de uma ótica da demanda, em estabelecendo uma estratégia, identificando os 
obstáculos de acesso ao mercado, elegendo os meios de transpô-los. A seção VI sintetiza as 
conclusões.  

Reflexões sobre o Crescimento Industrial  

O crescimento da indústria no país nos últimos anos foi relativamente medíocre, e sob qualquer 
perspectiva: quando comparado ao mundo, às demais regiões em desenvolvimento, e de forma mais 
acentuada, ao sul e sudeste da Ásia (quadro 2).  

Ao mesmo tempo, este foi um crescimento altamente volátil, submetendo produtores a uma maior 
opacidade e incerteza quanto à trajetória futura da indústria, diminuindo conseqüentemente a 
atratividade dos projetos, e a vontade de investir. 

Quadro 2 
Crescimento da Indústria de Transformação 

1981-91, 1991-96, 1996-2001 

 1981-91 1991-96 1996-2001 
Mundo 3,1 2,8 2,0 
Regiões em Desenvolvimento 5,2 6,5 4,3 
Sul e Sudeste Asiático 8,5 6,9 4,4 
América Latina e Caribe 1,3 2,7 0,5 
Brasil 0,9 2,6 0,6 
Memo:     
σ (desvio padrão) 7,0068 7,7758 3,3136 
µ (média) 0,8627 2,6526 0,5998 
σ/µ (coeficiente de variação) 8,1219 2,9314 5,5245 

Fonte: Unido; Ipeadata. Elaboração própria. 

Freqüentemente atribui-se essa trajetória à falta de uma política ativa direcionada à indústria que, 
com um misto de estímulo e proteção, carreasse os investimentos necessários para sua expansão. 
Não é possível afirmar ou negar essa hipótese por ser de natureza contrafatual. Contudo, uma 
reflexão sobre as condições mais gerais que sustentariam um crescimento mais rápido e menos 
volátil da indústria, sugere que estas precedem – sendo essenciais mesmo – para que uma política 
voltada à industria venha a ter impacto material na sua trajetória de médio e longo prazo. 

Primeiro, a eficácia da política industrial depende das condições de equilíbrio macroeconômico do 
país. A afirmação parece óbvia, mas não seu corolário. Enquanto se estiver longe da 
“normalidade” macroeconômica, qualquer política industrial estará fadada se não ao insucesso 
necessariamente, mas a um reduzido impacto.  

O sentido dessa afirmação pode ser assim entendido. O Brasil passou nas duas últimas décadas por 
ciclos de forte desalinhamento de preços básicos da economia, particularmente em termos de taxas 
de câmbio e de juros, e por grande volatilidade nos preços relativos, característico de um longo 
período inflacionário. O plano de estabilização de 1994 se propôs à redução da inflação, e nesse 
sentido foi extremamente eficaz.  
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Mas, para além da inércia inflacionária, o país estava refém de um desajuste estrutural das contas 
públicas, que veio exatamente à tona no pós-Plano Real, com a contração do imposto inflacionário; 
de um baixo dinamismo exportador, agravado por um câmbio sobrevalorizado, instrumento então 
de contenção de recuperação de margens de lucro, e que contribuiu – ou mesmo foi determinante – 
para crescentes déficits em conta corrente; e taxas de poupança doméstica e de investimento 
fragilizadas pela própria instabilidade macroeconômica, e natureza pouco densa e insuficientemente 
regulada dos mercados de capitais.  

Caímos numa armadilha: a necessidade de atrair recursos para financiar o déficit em conta corrente 
– e um déficit nominal do setor público em expansão na medida da contração do imposto 
inflacionário após 1994 – em um contexto de baixas taxas de poupança doméstica, implicaram em 
taxas reais de juros elevadas. Juros elevados e câmbio sobrevalorizado, impulsionaram o 
endividamento externo e doméstico, cujo financiamento pressupunha níveis de juros e câmbio que 
estavam na base da expansão acelerada da própria dívida. Esta dinâmica perversa culminou com 
uma “mudança de regime” de política macroeconômica em 1999.  

Flexibilidade cambial e rigor fiscal contiveram a crise, porém não os danos à produção e ao 
emprego. Um estoque substancial e crescente de dívida, e elevados déficits nominais do setor 
público, continuaram pressionando os juros após 1999; enquanto que o esforço fiscal trouxe o 
alargamento da cunha tributária. Em conjunto, juros reais elevados e impostos altamente 
distorcivos, se tornaram os maiores obstáculos ao crescimento sustentado da renda e do emprego3. 
Como o Brasil ainda é um país relativamente fechado, o crescimento da indústria continuou refém 
de uma retomada da economia doméstica, calcada por sua vez numa queda dos juros reais e menor 
pressão tributária sobre a produção.  

Segundo, o ambiente em que os agentes econômicos operam pode ser entendido como o entorno 
“microeconômico” da política industrial. Um ambiente claramente favorável ao crescimento da 
indústria supõe não apenas capacidade de governo de definir políticas públicas favoráveis à 
produção – no sentido de regras críveis e estáveis, que promovam o investimento e a inovação – e 
os meios institucionais e materiais de implementá-las, como uma percepção por parte dos agentes 
da virtuosidade de tais políticas. Talvez não haja setor em que o entorno microeconômico seja tão 
fundamental quanto o de infra-estrutura, que por sua vez ancora o ambiente onde a indústria opera4.  

Aqui cabe uma análise sintética da questão de infra-estrutura, e que podem, se não “travar” os 
investimentos produtivos, reduzi-los substancialmente. O país vive, nesse momento, uma fase de 
transição. As reformas empreendidas no período 1994-2002 tinham por objetivo, em grande 
medida, estabelecer um marco legal e regulatório – fundamentalmente a Lei de Concessão, a 
legislação e o quadro normativo que proporcionou a privatização dos ativos públicos, e a instituição 
das agências regulatórias – que possibilitasse uma mudança substantiva na arquitetura e escopo de 
atuação do Estado, ao mesmo tempo em que proveria incentivos econômicos ao investimento. 
Afinal, os problemas fiscais do Estado, que impuseram nas últimas duas décadas restrições 
crescentes ao investimento público, levaram à deterioração do capital social; os investimentos 
privados passaram a ser imprescindíveis para a recomposição da infra-estrutura do país. 

Contudo, se o novo marco levou a considerável aumento da oferta de serviços no caso de 
telecomunicações, foi incapaz de evitar um racionamento desastroso em energia elétrica, se mostrou 
ainda pouco eficaz em transportes, e talvez inapropriado em saneamento. Há, no caso, problemas de 

                                                 
3 Na medida que a combinação de câmbio competitivo e mercados mundiais em expansão aliviou – pelo menos temporariamente – a 
restrição externa ao crescimento. 
4 Há uma segunda “âncora”, igualmente fundamental, que é a segurança jurídica dos investimentos. Há uma percepção que esta 
diminuiu frente a intervenções discricionárias no âmbito fundiário, ambiental, etc.  
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“forma”. Em transmissão de energia elétrica, a demora da Aneel no passado em iniciar os processos 
licitatórios para a concessão e construção de novas linhas limitou, com toda a probabilidade, a 
oferta de energia, enquanto que um mercado de atacado pouco denso gerou alta volatilidade de 
preços e foi incapaz de operar como sinalizador de investimentos. Inoperância na área de 
transportes pode ser igualmente causa de número limitado de rodovias concessionadas, e questões 
legais não resolvidas e um viés fiscalista nos processos de concessão atrasaram o investimento em 
saneamento.  

Há também questões de fundo. Investimento público e privado em infra-estrutura são, no mais das 
vezes, complementares. A Lei de Concessões representou enorme avanço. Em alguns casos, a 
exemplo de telecomunicações, legislação complementar (a Lei Geral das Telecomunicações) e uma 
institucionalidade sólida, foram suficientes para mudar radicalmente as condições de oferta, num 
contexto de excesso de demanda. Porém, a melhoria dos marcos regulatórios e a redução da 
incerteza jurídica, não necessariamente irão destravar os investimentos em outras áreas – 
principalmente onde a demanda é de natureza social – sem investimento e/ou garantias de natureza 
pública, o que irá requerer novos marcos de cooperação público-privados (a exemplo das Parcerias 
Público Privadas em exame no Congresso, e daquelas propostas no plano estadual).  

De qualquer forma, a expansão da indústria nos próximos anos, assim como dos agronegócios, está 
predicada na resolução de gargalos e fragilidades em infra-estrutura, que irão requerer 
investimentos talvez da ordem de US$ 20 bilhões ao ano, dos quais cerca de três-quartos oriundos 
do setor privado, e conseqüentemente, marcos institucionais mais sólidos. No caso do setor elétrico, 
o novo marco regulatório, incluindo o quadro normativo que irá emergir do poder executivo em 
futuro próximo, irá determinar o ânimo privado de investir. No setor de transportes, investimentos 
significativos na recuperação da malha viária – assim como em portos e ferrovias, ainda que de 
menor monta – terão de ser feitos pelo setor público até que novos arranjos público-privados se 
firmem. Em saneamento, o caminho a percorrer deve ser mais longo, mesmo com a crise de 
abastecimento de água que se avizinha, dado o viés municipalista do regime regulatório proposto ao 
Congresso, que sem definir de maneira clara o papel das empresas estaduais consistente com seu 
peso no sistema, gera igualmente incerteza ao setor privado. Vale enfatizar que, diferentemente de 
setores não regulados ou com razoável flexibilidade de precificação de serviços, e cujo horizonte de 
retorno se contam em poucos anos, os investimentos privados em infra-estrutura são extremamente 
sensíveis às regras do jogo e suas mudanças. Por vezes, é mais importante a estabilidade das regras 
– e a percepção de que para o governo o investimento privado é, de fato, imprescindível – do que 
seu conteúdo propriamente dito. 

Em um contexto de grandes indefinições políticas quanto ao regime regulatório e de 
subinvestimento em infra-estrutura, paira uma névoa sobre as intenções dos investidores privados. 
Para a indústria, esta incerteza faz aumentar o risco do investimento; porém – deve-se ressaltar – 
não o impede. Mais, a competição por um mercado em expansão freqüentemente enviesa as 
decisões, levando empresas a subavaliarem os riscos do entorno. O ambiente microeconômico freia 
ou desacelera o investimento; mas não se deve subestimar o impacto de uma retomada da 
economia, induzida por fatores macroeconômicos, sobre a trajetória da indústria.  

Terceiro, e nesta perspectiva, deve-se sublinhar um fato aparentemente trivial: o setor privado 
move-se atrás do mercado. Há, contudo, um forte corolário: ignorar o primado da demanda é se 
arriscar a incorrer em erros grosseiros de política. Afirmar a primordialidade da demanda tem um 
importante mérito: a menos do apoio a inovações radicais, capazes de criar seu próprio mercado 
(que por definição não pré-existe), suporte de governo à oferta – seja para criação de capacidade ou 
modernização nas suas várias dimensões – estaria condicionada a um marco estratégico que 
“identifica” a demanda, e o vetor necessário para se conectar ao mercado. Deve-se sublinhar que 
mesmo para setores com histórico de sucesso no mercado internacional – a exemplo do siderúrgico 
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analisado mais adiante – o desenho de política que suporta a projeção das empresas brasileiras nos 
mercados globais não é trivial, dada as dificuldades de projetar o futuro padrão de demanda assim 
como o melhor posicionamento do país na oferta mundial. A análise, contudo, é particularmente 
complexa quando se examina o apoio a setores/empresas cujas vantagens comparativas são apenas 
emergentes ou não consolidadas, a exemplo do eletrônico. A seção seguinte discute alguns dos 
parâmetros que informariam o desenho de uma política industrial no país voltada ou sob a ótica de 
demanda.  

O Desenho da Política Industrial 

Nos últimos anos o país tem experimentado com políticas que têm tido impacto não desprezível 
sobre a indústria, mas que raramente se autodenominavam “políticas industriais”. Talvez a razão 
maior é que a estas políticas foram associadas à má alocação de recursos privados e públicos, 
inclusive sob a forma de subsídios e incentivos a setores e empresas com critérios pouco 
transparentes, baixo grau de monitoramento dos resultados, assim como forte protecionismo, 
penalizando o consumidor. Efetivamente, houve no passado distorções significativas de política, 
algumas justificadas historicamente, outras fruto de captura, e talvez o mais danoso, da 
incapacidade do Estado de atualizar suas práticas.  

Não há espaço para um retorno ao passado, tanto que raros são os agentes que propugnam pela 
distribuição de subsídios, inclusive pela impossibilidade fiscal de fazê-lo, e volta de forte 
protecionismo, dada as restrições acordadas com organismos internacionais. Ao mesmo tempo 
houve avanço significativo no país na compreensão do que vem a ser uma política industrial de 
caráter contemporâneo – tendo na sua horizontalidade talvez o traço mais marcante. Vale aqui um 
breve excursus sobre a política industrial recentemente anunciada5.  

As bases da nova política parecem ser inquestionáveis: inovação e capacitação tecnológica em áreas 
de futuro, aumento da eficiência produtiva e competitividade das empresas brasileiras, geração de 
emprego e renda, criação de um ambiente propício ao investimento público e privado, e integração 
e coordenação das ações de governo nas diversas instâncias, e com o setor privado e a comunidade 
científica-tecnológica. Da mesma forma, é positiva sua abrangência de certo modo mais limitada e 
foco mais definido, a explicitação dos recursos – com o reconhecimento que praticamente a 
totalidade serão de natureza extra-orçamentária -, e um conjunto de medidas horizontais que geram 
forte consenso6. Daí que paralelamente à menção ocasional de setores específicos denominados 
“estratégicos” – bens de capital, semicondutores, software, e fármacos e medicamentos – e 
elementos “portadores de futuro”, a exemplo da nano e biotecnologia, os documentos de política 
enfatizem a importância das ações que afetem positivamente o conjunto da indústria, seja pela 
melhoria do ambiente, redução dos custos ou estímulo à inovação7.  

Talvez a maior novidade da política não tenha sido tanto seu conteúdo, mas a forma como foi 
gestada e anunciada. Tradicionalmente há, no interior dos governos, um grau normal de oposição 
entre Fazenda e Desenvolvimento, até porque as perspectivas das duas instâncias são bastante 
distintas: a estabilidade e seus requisitos fiscais no caso da Fazenda; o crescimento e os recursos 
necessários para induzi-lo, no caso do Desenvolvimento. Há, evidentemente, formas de 

                                                 
5 Ver documentos em www.mdic.gov.br  
6 O anúncio pelo governo em 31 de Março de 2004 contempla recursos da ordem de R$ 15,05 bilhões, sendo R$ 14,5 bilhões 
provenientes do BNDES, Banco do Brasil e Finep, e repassados às empresas sob a forma de linhas de crédito diferenciadas.  
7 A exemplo da simplificação dos procedimentos de abertura e fechamento de empresas, desburocratização do sistema alfandegário, 
melhoria do sistema e da institucionalidade de propriedade intelectual, e aumento da oferta de crédito em termos mais competitivos 
para aquisição de bens de capital. 
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compatibilizar os dois objetivos, e a nova política espelhou, em certa medida, uma solução de 
compromisso, seja na sua abordagem na essência horizontal, seja no seu escopo com foco mais 
limitado, seja ainda na natureza dos recursos anunciados.  

O problema da nova política não é tanto o que ela se propõe a fazer – boa parte das ações podem ter 
potencialmente impacto positivo sobre as empresas e a economia do país, ainda que possam ser 
eventualmente questionados seus custos e o viés capital-intensivo dos projetos decorrentes das 
medidas para baratear o custo do investimento. O cerne da questão é que há uma política, mas não 
está claro o quadro que se inscreve, que lhe é anterior, e que a informa, lhe dá coerência, e a 
torna inteligível e crível para os agentes econômicos e para o país. Este quadro de referência 
mostraria que há um projeto e uma visão de futuro para a indústria (incluindo o agronegócio, a 
extração mineral e os serviços avançados), e que este se inscreve em um projeto de país. E que os 
objetivos estratégicos para a indústria – explicitados no seu projeto – são consistentes com os meios 
e as condições de contorno.  

A ausência deste quadro de referência, que tem por função não apenas dar consistência e 
credibilidade à política industrial, mas orientar (e animar) os investidores, ao demonstrar a 
organicidade do projeto de indústria e sinalizar os rumos do país, é combinada com uma questão até 
certo ponto operacional, mas que reflete o desenho da política. A ênfase desta é na “oferta”, seja no 
estímulo à inovação tecnológica, à modernização, ao aumento de capacidade, seja no uso dos 
instrumentos creditícios, com a exceção significativa do setor de bens de capital, cujo estímulo virá 
basicamente do financiamento à aquisição de bens seriados (via o Modermaq) e sob encomenda 
(com um novo programa específico visando tanto comprador como produtor).  

De qualquer forma a atual política não inova: historicamente, as políticas industriais no país tiveram 
por eixo a expansão da oferta e eventualmente a mudança na sua composição. Em contraposição, 
em um país razoavelmente maduro, tanto em termos produtivos quanto empresariais, a questão é 
como alavancar a demanda doméstica, e de forma mais crítica, como se conectar ao mercado 
internacional, e em simultâneo, facilitar a resposta das empresas. O restante desta seção discute os 
elementos de um “quadro de referência” e de uma estratégia na ótica da demanda. A seção seguinte 
ilustra a essencialidade destes elementos com dois exemplos setoriais.  

O Quadro de Referência  

Os agentes não operam no vazio, mas com os recursos que detém, respondem fundamentalmente a 
fatores de duas ordens: a natureza e os incentivos do ambiente econômico; e as informações novas 
que recebem. Exatamente pelo forte elemento subjetivo da ação empresarial – imortalizada por 
Keynes na expressão “animal spirits” – e as externalidades associadas à coordenação das 
expectativas e da sincronia dos investimentos no tempo, há um papel não trivial para a ação do 
Estado. Aqui se denomina de “quadro de referência” as informações que facilitam ambos processos.  

Em primeiro lugar, este quadro tem por objetivo oferecer aos agentes uma perspectiva de médio e 
longo prazo, respondendo às seguintes questões: de que forma a política industrial se encaixa em 
um projeto de país e as grandes linhas de ação daí decorrentes? Dentre as grandes opções de 
política, quais foram as elegidas? Por que? Quais são as premissas que informam essas escolhas?  

Segundo, e como visto acima, a eficácia da política industrial está condicionada às condições de 
equilíbrio macroeconômico e ao entorno microeconômico. Os dois casos envolvem um processo de 
coordenação de expectativas empresariais. Da mesma forma que a coordenação das expectativas 
macroeconômicas pelos bancos centrais, ancorada na sua credibilidade, é essencial para garantir a 
eficácia da política monetária, sendo que parte deste processo envolve estabelecer uma 
comunicação eficiente com o mercado (financeiro), o quadro de referência da política industrial 
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necessita ser instrumento de coordenação das expectativas dos produtores quanto ao futuro 
econômico do país e do ambiente em que operam.  

Este quadro teria por preâmbulo as projeções do governo para os principais preços, parâmetros, 
ações a serem tomadas e resultados da gestão macroeconômica, e o que o governo aponta para o 
futuro em termos de trajetória da economia. Tal qual no caso da política monetária, quão mais 
críveis forem as projeções, menores serão os gastos de recursos de política industrial para atingir 
um dado resultado de investimento. Ao setor produtivo interessaria particularmente entender como 
o governo visualiza a trajetória do lado real da economia. 

A ausência de um quadro de referência também se faz sentir no plano microeconômico. Mais além 
de explicitar o conteúdo da agenda microeconômica de direta relevância para a indústria, 
particularmente no que diz respeito ao fortalecimento do regime regulatório e de investimentos em 
infra-estrutura, alavancadores da atividade industrial, o fundamental neste quadro é demonstrar que 
a ação do governo tem coerência, é parte de um conjunto articulado de políticas e medidas, e dá 
efetiva sustentação aos investimentos privados.  

A Definição de uma Estratégia de Intervenção 

Em teoria, governos – quando intervém – devem fazê-lo no “ponto de distorção”, geralmente com 
ações de criação, adensamento e/ou sustentação dos mercados, sob a premissa dessa ser a forma 
mais eficaz e menos custosa de intervenção. Na prática, nem sempre é possível realizar intervenções 
dessa natureza, inclusive pela dificuldade de identificar de fato onde está a distorção que gera a 
falha de mercado que justifica a ação do governo; e que custos de transação reduzir (seja de 
coordenação e/ou informação) para garantir que as falhas sejam sanadas. 

Alternativamente, a questão do plano em que se dá a intervenção do Estado (e que instrumentos 
usar), tem tradicionalmente monopolizado as discussões de política industrial. Há uma percepção de 
quanto maior o nível de agregação ou generalidade, a probabilidade de erro de política diminui. 
Assim intervenções de natureza horizontal, que englobem o conjunto das empresas, e tenham efeito 
não discriminatório sobre a economia como um todo seriam preferíveis a intervenções que 
privilegiem firmas ou ainda setores. Mesmo que a experiência do país com política industrial 
demonstre que em muitos casos no passado apoios setoriais ou a empresas específicas geraram 
distorções significativas ou mesmo desperdício de recursos, a projeção de políticas horizontais 
geralmente ocorre no plano setorial, e muitos, senão a maior parte dos instrumentos (financeiros, 
creditícios) são usados tendo por referência e sendo apropriadas por empresas específicas. Assim, 
uma política horizontal ou não discriminatória se torna na prática necessariamente seletiva. 
Transparência e efetivo monitoramento do uso dos recursos públicos se não evita na integralidade, 
pelo menos minimiza a probabilidade de má alocação de recursos.  

Há contudo duas questões centrais na identificação da estratégia de intervenção que geralmente 
estão ou implícitas ou omissas na discussão. Primeiro, quem deve tomar a iniciativa na definição de 
estratégias específicas? Governo? Empresas? Ainda que a resposta pareça ser clara – a definição de 
políticas e estratégias é papel de governo – na realidade a iniciativa vai depender do grau de 
maturidade dos agentes. Grandes empresas, em setores consolidados, têm acesso à informação, 
conhecimento detalhado do mercado e capacidade analítica para ajudar definir estratégias de 
expansão setorial; o mesmo possivelmente não se aplica ou é menos relevante em setores 
fragmentados ou emergentes. Em outras palavras, o papel do governo é tão mais relevante quanto 
menos desenvolvidos ou bem delineados forem os objetos de política.  

Esta discussão é de relevância, porque uma das maiores críticas à intervenção do governo diz 
respeito às suas falhas, percebidas como fruto de informação limitada, o que leva a erros não triviais 
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de política. Na maior parte das vezes, o setor produtivo e suas empresas líderes detêm mais 
informação diretamente relevante à conformação de uma estratégia do que o próprio governo. Criar 
mecanismos de co-definição destas estratégias parece ser o primeiro passo para assegurar seu 
acerto. 

A segunda questão diz respeito à forma como se dá a intervenção. Geralmente, as políticas 
industriais envolvem um câmbio quantitativo ou qualitativo na oferta, via expansão de capacidade, 
melhoria de produtividade ou mudança na composição do produto. Esta última seria sua dimensão 
estrutural, objeto último da política. A mudança no perfil de oferta se faz na maior parte das vezes 
diretamente, seja estimulada pelo regime tributário, seja por uma oferta mais elástica de 
financiamento, ou ainda por vezes combinados com melhorias na infra-estrutura física e 
institucional (quadro 3).  

Quadro 3 
Intervenções Microeconômicas e Institucionais na Oferta  

Plano de Intervenção  Objeto  Instrumentos 
Horizontal: conjunto 
setores produtivos 

Inovação 
 
 
Criação de Capacidade  
 
Modernização  

Incentivos fiscais/creditícios; Remoção 
das barreiras de acesso à tecnologia  
Financiamento à aquisição de bens de 
capital; depreciação acelerada 
Programas de qualidade e produtividade 

Setorial ou Arranjos 
Locais 

Inovação 
 
 
Criação de Capacidade 
 
 
 
Modernização 

Ação governamental direta ou 
cooperativa de P&D  
 
Investimento em infra-estrutura e outras 
economias externas  
Facilitar acesso a insumos 
 
Capacitação de recursos humanos  

Empresarial (empresa ou 
grupo)  

Inovação  
 
Criação de Capacidade e 
Modernização 
 
Projeção Global  

Idem; idem 
 
Idem; idem 
 
 
Consolidação doméstica (?); 
Financiamento à aquisição de 
ativos/mercados no exterior 

Quão eficaz é esta abordagem? Quais são o riscos que encerra? Em certo sentido, a intervenção 
sobre a oferta tem por pressuposto implícito a pré-existência de uma demanda ou então que a 
própria oferta seja capaz de criar sua demanda. Esta última hipótese é, no mais das vezes, heróica. 
Strictu sensu, a demanda só pré-existe se o mercado for efetivamente anônimo – a exemplo das 
commodities cotadas no London Metals Exchange (LME), ainda que mesmo essas, a menos de 
vendas spot, há necessidade de identificar compradores que tenham interesse em suportar contratos 
de prazo mais longo. De modo mais geral, quanto mais elaborados forem os produtos, mais 
importante o papel de “vender” e não “ser comprado”, e conseqüentemente, mais críticas seriam a 
remoção de barreiras e a criação de mecanismos de acesso ao mercado. Ao mesmo tempo, quanto 
mais consolidadas forem as vantagens comparativas do país em determinado setor, maior é a 
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probabilidade das empresas superarem obstáculos que impedem ou dificultam o acesso ao mercado, 
com intervenções mais limitadas pelo lado da demanda.  

O quadro 4 sintetiza o posicionamento competitivo de 14 grandes cadeias e complexos, e 47 
segmentos e setores no seu interior, de acordo com seu desempenho comercial em 2003. É 
importante sublinhar que o indicador utilizado de vantagens comparativas “reveladas” capta não 
apenas as vantagens competitivas intrínsecas, mas também as barreiras comerciais, logísticas e de 
distribuição enfrentadas pelas empresas do país8. O quadro revela que o país detém suas maiores 
vantagens comparativas nas cadeias agropecuária e florestal, em contraposição aos demais blocos. 
Estes resultados também refletem o maior grau de especialização intra-industrial (e comércio 
intrafirma que normalmente o acompanha), principalmente no caso dos segmentos produtivos do 
bloco manufatureiro.  

Quadro 4 
Síntese do Posicionamento Competitivo dos  

Grandes Blocos da Economia Brasileira 
2003, em US$ milhões 

Classificação Exportação Importação Saldo  VCR*  
Bloco Agropec. e Florestal      26.584,2        1.194,6   25.389,6       16,240  
Bloco Químico-mineral      18.114,0       17.388,2        725,9        (5,387) 
Bloco Manufatureiro      17.473,5       17.493,0        (19,5)       (5,911) 
Outros      10.912,4       12.183,8    (1.271,4)       (4,942) 
Total      73.084,1       48.259,6   24.824,5  0 

* Índice de vantagens comparativas reveladas (ver nota 8 abaixo). 

O quadro 5 detalha as principais cadeias do agrobusiness no país. Em determinados casos – como 
nas cadeias do café, açúcar e fumo – nota-se a perda de competitividade em produtos mais 
processados, em parte em função do custo de capital no país, e como resultado das barreiras 
enfrentadas pelos produtores brasileiros (em especial na União Européia). Em outros, não há esta 
linearidade: madeiras processadas aparentam ser mais competitivas do que em bruto, da mesma 
forma que calçados em relação a couros e peles. De modo geral, contudo, à medida que se avança 
na cadeia, os obstáculos se tornam maiores, seja em função da escalada tarifária (e não tarifária), 
seja pelos custos de investimento mais elevados, seja pelas dificuldades de atingir o consumidor 
final.  

                                                 
8 O índice de vantagens comparativas reveladas foi calculado com base nos dados da SECEX,  utilizando a seguinte fórmula 
desenvolvida em Lafay, “Les Indicateurs de Spécialisation Internationale”, em Centre d’Éstudes Prospectives et d’Informations 

Internationales, janeiro de 1988: 
( )
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do setor i. O indicador reflete não tanto a balança comercial do setor, cadeia, complexo ou bloco i, mas a relação da sua contribuição 
para o superávit ou déficit comercial do país frente à magnitude da sua participação na totalidade da corrente de comércio. Ver 
também Felipe Tâmega, “A Balança Comercial Brasileira sob a Ótica das Vantagens Comparativas Reveladas,” em Carta Econômica 
Galanto, abril de 2004, para uma discussão focalizada na evolução das vantagens comparativas reveladas no país ao longo dos 
últimos anos, com base numa classificação distinta e a um nível maior de agregação.  
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Quadro 5 
Posicionamento Competitivo do Bloco Agropecuária e Florestal 

2003, em US$ milhões 

Classificação Exportação Importação Saldo  VCR  
Cadeia de grãos e carnes      12.634,0           435,1   12.198,9         7,850  
Soja e milho       7.332,9           357,0     6.976,0         4,452  
Óleo de soja bruto e refinado       1.232,5             18,2     1.214,4         0,790  
Carnes       4.068,5             60,0     4.008,5         2,607  
Couros, Peles e Calçados       2.776,2           175,9     2.600,3         1,645  
Couros e peles       1.056,9           121,9        935,0         0,572  
Calçados, etc       1.719,3             54,0     1.665,2         1,073  
Cadeia da Cana de Açúcar       2.420,2               9,5     2.410,8         1,577  
Açúcar       1.350,0                -     1.350,0         0,885  
Açúcar refinado          790,0                -        790,0         0,518  
Álcool          146,8               1,4        145,3         0,095  
Produtos de confeitaria sem cacau          133,5               8,0        125,4         0,080  
Cadeia do Café       1.533,1                -       1.533,1         1,005  
Café em grãos       1.302,3                -     1.302,3         0,854  
Café solúvel          230,8                -        230,8         0,151  
Cadeia da Laranja          923,6                -          923,6         0,605  
Laranjas frescas ou secas            13,3                -         13,3         0,009  
Suco de laranja          910,2                -        910,2         0,597  
Cadeia do Fumo       1.075,2                -       1.075,2         0,705  
Fumo em folhas e desperdícios       1.052,4                -     1.052,4         0,690  
Fumo manufaturado e sucedâneos            22,7                -         22,7         0,015  
Cadeia Florestal       5.222,0           574,1     4.647,9         2,853  
Madeiras          707,3                -        707,3         0,464  
Madeira processada       1.257,5             21,2     1.236,3         0,803  
Móveis          666,5             97,8        568,7         0,340  
Celulose       1.743,6           138,0     1.605,5         1,006  
Papel          847,1           317,1        530,0         0,240  
Total do Bloco Agropec. e Florestal      26.584,2        1.194,6   25.389,6       16,240  

O bloco da cadeia mínero-metalúrgico e do complexo químico-petroquímico (quadro 6) apresenta 
duas faces bastante distintas, possivelmente relacionadas em última instância às condições de oferta 
(e de formação de preços) das matérias primas ou insumos básicos. Uma oferta elástica de minério 
de ferro, assim como de bauxita e alumínio, junto com substanciais investimentos em siderurgia e 
na metalurgia de não-ferrosos nas últimas 2-3 décadas, levou o conjunto da cadeia mínero-
metalúrgica a uma forte posição no mercado mundial (ver a discussão mais detalhada no caso 
siderúrgico na seção IV). Em contraposição, uma conjugação de nó societário e problemas de oferta 
de matérias primas na petroquímica e em fertilizantes, conjugado com fragilidades tecnológicas em 
químico-farmacêutico, e num contexto de indefinição estratégica para esses setores, levou a uma 
situação de maior desvantagem comparativa revelada para este complexo, quando comparado com 
todos os demais da economia brasileira.  
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Quadro 6 
Posicionamento Competitivo do Bloco Químico-Mineral 

2003, em US$ milhões 

Classificação Exportação Importação Saldo  VCR  
Cadeia Mínero-metalúrgica      10.821,7        1.943,0     8.878,8         5,165  
Minérios metálicos       3.577,0           261,1     3.315,9         2,086  
Semimanufaturados siderúrgicos       2.662,0             49,5     2.612,5         1,696  
Siderúrgicos manufaturados       2.553,9           777,6     1.776,3         0,902  
Outros semimanufaturados metálicos       1.273,2           356,0        917,2         0,481  
Outros metálicos manufaturados          755,6           498,8        256,9         0,000  
Complexo Químico-petroquímico       7.292,3       15.445,2    (8.152,9)     (10,552) 
Químico       1.630,2        4.902,2    (3.272,0)       (3,798) 
Petróleo e gás       3.712,3        5.314,2    (1.601,9)       (2,842) 
Fertilizantes          347,7        1.002,7       (654,9)       (0,767) 
Petroquímico       1.102,3        2.358,9    (1.256,6)       (1,619) 
Fármacos          499,8        1.867,3    (1.367,5)       (1,526) 
Total do Bloco Químico-mineral      18.114,0       17.388,2        725,9        (5,387) 

Finalmente, o quadro 7 estabelece o posicionamento do bloco manufatureiro, em termos de 
vantagens comparativas reveladas. O país tem na indústria de veículos (principalmente carros 
compactos, ônibus, caminhões, tratores máquinas agrícolas), bem com na produção de aviões, 
claras vantagens, alavancadas pela presença no país de empresas multinacionais (no caso de 
veículos), que comandam e integram plataformas locais aos seus sistemas internacionais de 
produção. No caso da indústria aeronáutica, o país detém (por motivos até idiossincráticos) uma 
empresa com capacidade efetiva de se projetar e co-liderar globalmente o segmento de aeronaves 
regionais. Enfim, em ambos os casos o país conta com vetores de penetração dos mercados, ainda 
que enfrente dificuldades no plano comercial (e exemplo da ausência de novos acordos que 
facilitem a exportação de veículos), logístico e administrativo (a exemplo do tempo de desembaraço 
para importações e exportações, que atualmente se medem em dias, e que deveria sê-lo em horas9)  

Já a cadeia têxtil é relativamente forte no algodão (fios e tecidos), e em vestuário, e enfrenta 
problemas nos sintéticos. O término do acordo multifibras ao final de 2004, e a fortíssima posição 
dos países asiáticos na indústria, requer uma maior compreensão do novo padrão de demanda 
emergente, e uma estratégia para mercados crescentemente abertos. Por último, as desvantagens do 
bloco manufatureiro se concentram em bens de capital e no complexo eletrônico (este último 
discutido na seção V deste trabalho), assim como na produção de partes, peças, componentes, e 
insumos intensivos em escala ou tecnologia. Superar esta desvantagem supõe expandir a demanda 
derivada destes elementos intermediários, que depende por sua vez da constituição de plataformas 
de bens finais com empresas que assegurem uma conexão mais forte e permanente aos mercados 
mundiais. 

                                                 
9 De acordo com a Embraer, o tempo de desembaraço aduaneiro tanto para importações como exportações deveria ser reduzido de 
4,5 dias para 5 horas dado que sua logística é bastante sensível por conta de sua localização (hemisfério Sul) versus dos seus clientes. 
Ver Jornal do Comércio, 12 de Maio de 2004, p. B4. 
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Quadro 7 
Posicionamento Competitivo do Bloco Manufatureiro 

2003, em US$ milhões 

Classificação Exportação Importação Saldo  VCR  
Complexo Automotivo       8.672,9        3.885,0     4.787,8         1,828  
Veículos       4.849,3        1.343,4     3.505,9         1,845  
Partes e peças       3.823,6        2.541,6     1.281,9        (0,017) 
Indústria Aeronáutica       2.061,3        1.326,6        734,7         0,034  
Aviões       1.938,6             36,1     1.902,5         1,235  
Partes e peças          122,7        1.290,5    (1.167,8)       (1,201) 
Bens de Capital e de consumo durável*       3.248,9        5.350,0    (2.101,2)       (3,181) 
Máquinas e equipamentos       2.310,1        3.750,5    (1.440,5)       (2,209) 
Aparelhos e partes elétricas          531,4        1.479,7       (948,4)       (1,121) 
Linha branca          407,4           119,7        287,7         0,148  
Complexo Eletrônico       2.271,4        6.281,0    (4.009,6)       (4,746) 
Componentes eletrônicos            87,2        3.989,0    (3.901,8)       (3,903) 
Bens de Informática          184,2           603,2       (419,0)       (0,478) 
Equipamento de telecomunicações e AV       1.777,9           545,6     1.232,3         0,624  
Instrumentos          222,1        1.143,2       (921,1)       (0,989) 
Cadeia Têxtil       1.219,1           650,4        568,8         0,154  
Algodão          188,5           134,0         54,5        (0,009) 
Fios de algodão          103,2               6,0         97,2         0,062  
Fios sintéticos          105,3           304,4       (199,1)       (0,233) 
Tecidos de algodão          239,6             10,3        229,3         0,147  
Tecidos sintéticos            31,5           195,7       (164,2)       (0,174) 
Vestuário          551,0                -        551,0         0,361  
Total do Bloco Manufatureiro      17.473,5       17.493,0        (19,5)       (5,911) 

* exceto áudio visual (AV), incluído no complexo eletrônico 

A interpretação dos resultados acima corrobora a importância das intervenções na oferta passarem 
necessariamente pelo “filtro” da demanda, principalmente em casos de setores/produtos que ou bem 
não apresentam vantagens comparativas extremamente sólidas, ou ainda enfrentam barreiras para 
acessar os mercados. Somente nos casos de produtos/setores com fortes vantagens comparativas e 
mercados relativamente abertos e acessíveis, a questão da demanda se tornaria marginal. Nos 
demais segmentos, a política de governo necessita ser informada pela dinâmica dos mercados, 
conformando instrumentos de estímulo e mecanismos que removam barreiras e ajudem produtores a 
acessá-los. De modo mais geral, o sucesso da política industrial é predicado em saber combinar e 
articular essas duas abordagens – consolidar vantagens comparativas pelo lado da oferta e facilitar 
acesso aos mercados no lado da demanda – dosando-as de forma a maximizar a eficácia da política 
e a resposta empresarial.  

A Ótica da Demanda : o papel do mercado doméstico e a dinâmica do mercado internacional 

Uma política industrial (ou seja, voltada à produção de bens e serviços avançados) pela “ótica da 
demanda” supõe, em primeiro lugar, que os instrumentos e medidas de apoio à oferta sejam 
formatados ou condicionados por um entendimento do padrão de demanda, e suas conseqüências 
para o crescimento do setor. A perspectiva da demanda funcionaria para informar eventuais ações 
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de suporte à oferta, exceto – como já aludido acima – em casos em que o acesso ao mercado não é 
uma variável determinante no cálculo empresarial.  

Segundo, esta abordagem implica que a política estaria direcionada – ainda que não 
exclusivamente, e dependendo do caso concreto – à própria demanda, alterando sua magnitude, 
composição ou facilitando meios de acessar mercados, seja no plano horizontal, das cadeias 
produtivas, setorial ou ao nível das empresas. O quadro 8 discrimina de forma não exaustiva 
políticas voltadas à produção e informadas pela ótica da demanda.  

Quadro 8 
Políticas de Produção na Ótica da Demanda 

Plano de 
Intervenção 

Mercado Doméstico Acesso ao Mercado Externo 

Horizontal Deslocar a demanda agregada por 
meio de políticas de renda e 
emprego 

Taxa de câmbio competitiva 
Ações amplas de fomento ao comércio: 
acordos multilaterais e regionais  
Investimento na logística do país 

Cadeia Produtiva Fomentar demanda derivada 
(Moderfrota, Modermaq) 
 

Remoção de barreiras comerciais 
específicas 
Apoio à ponta da distribuição 

Setorial Criar demanda direta via compras 
governamentais 
Desgravação tributária  

Remoção de barreiras setoriais 
Acordos bilaterais 
Financiamento às Exportações 

Empresarial Idem 
Idem 

Atrair multis como plataforma 
Joint venture com contrato de offtake 
Fomentar multis brasileira 
Promoção Comercial 

Possivelmente as políticas de demanda mais eficazes são aquelas de natureza horizontal, que 
satisfazendo as restrições macroeconômicas do país, estimulem o crescimento da renda e emprego, 
seja pela redução da taxa de juros, por transferências de renda (inclusive, em caráter emergencial, 
pela criação de frentes de trabalho), pelo investimento público. As empresas respondem à demanda: 
um deslocamento da curva e uma percepção de não transitoriedade, principalmente se combinado 
com um ambiente propício ao investimento privado, levaria a um processo virtuoso de retomada do 
crescimento econômico.  

O nó da questão é que o processo de superação dos atuais constrangimentos macro – 
particularmente no que tange à solvência do país – é relativamente longo e de riscos (políticos 
fundamentalmente) não triviais. Com os graus de vulnerabilidade externa e doméstica – causados 
em última instância pela irresponsabilidade fiscal de vários governos (e não apenas federal, mas em 
todos os níveis) e orientação basicamente equivocada quanto ao papel dos mercados internacionais 
na dinâmica da economia do país – caminha-se no fio da navalha.  

Há um caminho mais curto? Uma redução menos cautelosa da taxa de juros pode ou não gerar 
desequilíbrios mais graves: para alguns, são duas as trajetórias de taxas de juros de equilíbrio, e o 
Banco Central estaria caminhando na mais elevada, adiando a retomada do crescimento. 
Alternativamente, uma redução mais agressiva levaria não mais do que uma elevação marginal da 
inflação mas uma diminuição mais acentuada da relação dívida-produto, reduzindo a percepção de 
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risco pelos tomadores, e colocando o país numa trajetória virtuosa. Como não há experimentos para 
testar essa hipótese, teria de se “pagar para ver”, o que parece não ser a opção do Banco Central10. 

O acesso ao mercado externo, por outro lado, se tem custos – a exemplo da manutenção de uma 
taxa de câmbio competitiva ou o compromisso de “não exportar impostos” – traz benefícios tão 
evidentes do ponto de vista de redução da vulnerabilidade externa, que há poucos analistas que em 
tese divergem da afirmação de que o país deve aprofundar sua inserção no mercado internacional, e 
se tornar um exportador relevante em número crescente de setores. Na prática, contudo, as políticas 
necessárias a uma maior inserção por vezes conflitam no curto prazo com o atendimento do 
mercado doméstico, os compromissos requeridos levam a perdas específicas de setores e empresas, 
e os incentivos que são capazes de levar a novas plataformas de exportação podem envolver abrir 
maiores espaços para empresas multinacionais. Exatamente por esses motivos, o país hesita há 
décadas sobre o caminho que deve tomar.  

Neste sentido, a política de demanda mais essencial a ser implementada são aquelas direcionadas a 
conectar o país aos mercados externos: abrindo novos mercados e ampliando espaços por meio de 
acordos comerciais, especialmente no âmbito da OMC e no plano regional; removendo barreiras 
comerciais aos nossos produtos; melhorando dramaticamente as condições logísticas do país; 
complementando o mercado no financiamento às exportações; apoiando a chegada dos nossos 
produtos à ponta consumidora, por uma forte ação comercial, combinada com um estímulo à 
projeção global de empresas brasileiras; e pela atração de multinacionais para isoladamente ou em 
conjunto com nacionais construírem plataformas e acessar os mercados. Deve-se usar essas 
políticas para acelerar a transformação de setores com vantagens comparativas ainda frágeis, por 
uma maior especialização e ganhos de escala propiciados por mercados mais amplos.  

Nenhuma dessas medidas exclui o apoio à expansão da demanda doméstica, seja pela inserção de 
novos consumidores (essencial para o dinamismo dos setores de bens de consumo), seja pelo 
deslocamento da demanda derivada dos setores de bens de produção. O Moderfrota, um programa 
de financiamento de máquinas agrícolas lançado em 2000 num contexto de expansão da agricultura 
comercial do país, preços em elevação e agricultores capitalizados, levou à transformação da 
indústria de implementos (tratores sobre rodas, colheitadeiras)11 numa plataforma de exportação de 
âmbito mundial12. Espera-se que o Modermaq (programa na nova política industrial de 
financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos seriados com prestações juros fixos, à 
semelhança do Moderfrota) possa eventualmente ter um efeito semelhante sobre o parque fabril.  

O Setor Siderúrgico  

O caso do setor siderúrgico examinado abaixo ilustra a importância da dinâmica diferenciada da 
demanda mundial de produtos siderúrgicos, assim como a existência de mecanismos de acesso a 
mercados, para garantir a expansão da oferta de aço tendo o Brasil por plataforma, em um caso que 
o país detém vantagens comparativas consolidadas e enfrenta grau moderado de dificuldade de 
acesso aos mercados.  

                                                 
10 Ver, por exemplo, a entrevista de Eliana Cardoso em Indústria Brasileira, 4 (38), Abril de 2004.  
11 Mais recentemente, a rápida expansão do Pronaf (cujos recursos ampliaram-se em 127,8% para R$ 5,4 bilhões para a safra de 
2003/04), e o crescimento da agricultura familiar, vem alavancando as vendas cultivadores motorizados (cresceram 51% em 2003) e 
outros implementos (Valor 26/04/04, B12). 
12 A Anfavea estima exportações e vendas domésticas em 2004 de 32.100 e 40.000 máquinas, respectivamente. Ibid. Em 
contraposição, as vendas domésticas eram de 25.000 unidades por ano até a safra de 1999/00, e as externas relativamente pequenas 
(em 2002, ainda se situavam em 10.421 unidades).   
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Premissas Básicas 

Primeiro, o Brasil é um pólo competitivo da siderurgia mundial, no sentido dos custos de produção 
estarem dentre os menores globalmente. O Quadro 9 abaixo sintetiza a posição do país para o caso 
de placas, produto-chave e base do processo de transformação siderúrgica.  

Quadro 9 
Custo de Produção de Placas∗ 

Diversos Países 
2001, em US$  

Brasil 152 
Ucrânia 155 
Austrália 173 
Venezuela 176 
Rússia, México 184 
África do Sul 191 
Índia 206 
EUA (mini-mill) 209 
EUA 241 

Fonte: World Steel Dynamics (WSD) 
(*) ex-overhead e custos financeiros  

O posicionamento em custos das plantas brasileiras de laminados na curva de capacidade da 
indústria global reflete a elevada competitividade do país na produção de aço líquido: praticamente 
a totalidade da capacidade de produção do país em bobinas e demais laminados a quente e a frio se 
encontra no primeiro quartil dos custos de produção13.  

As bases da competitividade da indústria nacional são: os reduzidos custos operacionais – principal 
fonte de diferenciação das plantas localizadas no país14; os altos teores de Fe e baixos níveis de 
impureza do minério de ferro brasileiro15; a qualidade do produto e credibilidade no fornecimento16; 
e a logística de insumos a acesso aos portos de entrada nos mercados consumidores17. A 
composição de custos de produção de bobinas a frio reflete as vantagens comparativas do país, e a 
maior desvantagem das empresas aqui localizadas, o elevado custo de capital (quadro 10).  

                                                 
13 Cerca de 1/3 da capacidade mundial em laminados se encontra na faixa mais baixa de custos. Outros países na fronteira de custos 
incluem a Rússia, Ucrânia, Coréia do Sul, Índia, China e Austrália. Inversamente, parte significativa da capacidade de produção dos 
EUA, Canadá, Bélgica, e em menor medida Japão está situada no quartil superior. Nos quartis intermediários está a capacidade 
localizada nos países Europeus, México e (parte considerável do) Japão. A competitividade do país reflete não apenas vantagens 
comparativas naturais e herdadas, mas também os elevados investimentos realizados pós 1994 em qualidade, produtividade e 
controle ambiental, da ordem de US$ 12,2 bilhões. Ver Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), Investimentos e Capacidade 
Instalada, Abril 2003.  
14 Estes são dados principalmente pelas vantagens de custo do minério de ferro e da mão de obra do país, que tem elevada 
participação nos custos de produção (no caso do minério de ferro), ou alta dispersão de custo (no caso da mão de obra) quando 
comparada internacionalmente.  
15 Isto se aplica mesmo ao principal competidor do país – a Austrália. Enquanto que a média de concentração de Fe no Brasil é 
superior a 67%, na Austrália as principais jazidas variam entre 57% (Robe River) e 63% (Brockman). No caso de impurezas em 
fósforo, alumina e sílica, se tomarmos o índice de impurezas de Carajás como base 100, as principais jazidas Australianas são sem 
exceção inferiores, chegando Brockman a ter 189 em fósforo, e Robe River 405 e 857 em alumina e sílica, respectivamente. 
16 No caso de placas, o Brasil tem mantido, em anos recentes, um prêmio de US$ 20-30 sobre o produto oriundo da CEI devido a 
uma combinação de melhor qualidade (75% da capacidade da CEI tem mais do que 25 anos) e credibilidade nas entregas (em função 
de paradas não programadas na produção e dificuldades de operar portos em invernos rigorosos)  
17 Os custos de logística de acesso ao mercado americano (destino Nova Orleans) são  menores no caso do México, Venezuela e 
Brasil – da ordem de US$ 6-9 por tonelada, comparado com US$ 13-17  nos casos da África do Sul, CEI, Índia e Austrália.  
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Quadro 10 
Composição do Custo de Produção – Bobinas a Frio 

Em US$/ton, 2001 

 Brasil Coréia do 
Sul 

Japão França Alemanha EUA 

Min.Ferro 40 59 56 61 62 55 
Carvão 37 28 27 27 26 27 
Outros Mat.  135 134 150 142 148 172 
Mão-de-obra 57 62 142 132 136 154 
Custo de Cap. 67 42 60 44 40 39 
Total 336 325 435 406 412 447 

Fonte: WSD, Steel Strategist, n. 27, Julho de 2001. 

Ainda que o país detenha vantagens absolutas de custo tanto em placas quanto em laminado, suas 
vantagens relativas na margem são substanciais e contrastantes na fase “quente” da produção 
siderúrgica. Olhando “verticalmente” o Quadro 11 abaixo, nota-se que as vantagens do país são 
elevadas na produção de placas tanto em relação à Europa quanto aos EUA, e não só frente aos 
integrados mas em relação às mini-mills. Estas vantagens reduzem-se e eventualmente se tornam 
negativas “na margem” no caso de bobinas a frio (frente às mini-mills nos EUA).   

Quadro 11 
Vantagens Relativas do Brasil em Siderurgia 

Em US$/ton, 2001 

 Europa  EUA (integrada) EUA (mini-mill) 
Placas * 187-143 = 44 241-143 = 98 209-143 = 66 
Bobinas à Quente **  71-49 = 22 81-49 = 32 50-49 = 1 
Bobinas à Frio *** n.d. 86-77 = 9 50-77 = -27  

(*) custo de produção de placas no Brasil: US$ 143 em redução, aciaria e lingotamento 
(**) custo marginal de produção de BQ no Brasil: US$ 49/ton, em laminação a quente, e “pickling and oiling” 
(***) custo marginal de produção de BF no Brasil: US$ 77/ton em laminação a frio 

A segunda premissa básica é que apesar dos custos extremamente competitivos, a escala setorial 
da indústria brasileira ainda é relativamente baixa, e não reflete a potencialidade e as vantagens 
comparativas do país. Para o país se tornar um ator relevante na indústria – situando-se dentre os 
cinco maiores produtores e três maiores exportadores -, é fundamental ampliar a capacidade do 
setor de 34 MT (milhões de toneladas/ano) de aço bruto18 para pelo menos 60 MT até o final da 
década. 

Neste sentido, vale notar que: 

As escalas técnicas das plantas siderúrgicas no país são, no atual estágio do setor siderúrgico, 
adequadas. Ainda que haja espaço para ampliá-las – adicionando o terceiro alto forno na CST (já 
em execução), duplicando a Açominas, e expandindo na margem a CSN e a Cosipa – é improvável 
que estas ampliações brownfield reduzam significativamente o patamar de custos das plantas.   

As escalas empresariais não impedem o investimento doméstico ou a projeção internacional das 
empresas. O caso do grupo Gerdau é ilustrativo das possibilidades de usar plataformas locais que 
gerem caixa em volumes adequados como alavanca para expansão externa, constituindo assim 

                                                 
18 O país tem cerca de 20 MT de capacidade em planos, 11 MT em longos e 3 MT em aços especiais.  



O MERCADO INTERNACIONAL E AS ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO NO BRASIL  

 19

grupo com massa crítica empresarial e financeira. Esta trajetória é replicável, desde que bem 
executada, combinando crescimento orgânico com aquisições internacionais cuidadosas, e 
integradas numa estratégia bem definida.   

Porém é o peso setorial do país – cerca de 34 MT de capacidade – que ainda é pequeno. É evidente 
que não se cresce capacidade por decisão puramente discricionária, mas em função das condições 
objetivas de investimento: perspectiva de expansão do mercado, oportunidades de novos projetos 
(brownfield ou greenfield) e/ou alvos atraentes, e custo de capital. O recuo das taxas de juro e do 
risco-país em 2003 combinado com melhorias significativas nos resultados operacionais das 
empresas siderúrgicas estabeleceram as pré-condições para criar nova capacidade produtiva e de 
exportação. Há claramente uma janela de oportunidade para contratar novos projetos, com o 
aquecimento do mercado mundial de produtos siderúrgicos, e as usinas operando perto do limite de 
sua capacidade. Há, como se propõe a seguir, um espaço no mercado mundial a ser preenchido; as 
pré-condições estão dadas.  

Terceiro, o mercado global de produtos planos siderúrgicos vem passando por mudanças 
estruturais, que abre espaço para o país dar um salto produtivo e se reposicionar até o final da 
década dentre os 5 ou 6 maiores produtores, e como segundo ou terceiro maior exportador de 
produtos siderúrgicos19.  

Já alguns anos que o comércio mundial de produtos siderúrgicos vem crescendo a taxas bastante 
superiores à produção (Quadro 12). Esta tendência se acentuou na década de 90, quando a 
elasticidade das exportações em relação à produção saltou de 2,54 (1976-2001) para 4,03 (1990-
2001).  

Quadro 12 
Dinâmica do Mercado Mundial de Produtos Siderúrgicos 

 1976-2001 1990-2001 
ë 3,53 5,23 
ÿ 1,39 1,30 
ε 2,54 4,03 

Fonte: IISI, World Steel Figures, 2003 Edition.  
Nota: ë – taxa de crescimento das exportações; ÿ – taxa de crescimento 
da produção; ε – elasticidade exportação em relação à produção mundial 

O fenômeno transformador do comércio mundial de produtos siderúrgicos foi a entrada da China na 
ponta compradora na última década. Junto com os EUA, a China se torna o maior importador 
líquido individual de produtos siderúrgicos, invertendo – de forma acentuada – a razão entre 
produção e consumo aparente de aço entre 1990 e 2001 (Quadro 13). Ao mesmo tempo, a CEI e 
Europa Oriental – e o Japão – reforçam sua posição de principais exportadores líquidos, enquanto 
que a UE e demais países da Europa Ocidental perdem capacidade exportadora. A posição dos 
demais mercados pouco se altera: Ásia, África e Oriente Médio, permanecem como grandes 
importadores.  

                                                 
19 Em 2003, o Brasil foi o 9º maior produtor (após a China, Japão, EUA, Rússia, Coréia do Sul, Alemanha, Ucrânia e Índia) e 4º 
maior exportador (após o Japão, Rússia e Ucrânia).  
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Quadro 13 
Produção de Aço Bruto/Consumo Aparente (P/CA), 1990 e 2001, em % 

Exportações Líquidas (EL), 2001, em MT 
Países e regiões selecionadas  

 P/CA 1990 P/CA 2001 EL - 2001 
EUA 1,03 0,85        (23,4) * 
China 1,24 0,91          (18,4) 
Japão 1,18 1,45 25,5 
Ásia (demais países) 0,79 0,78 (20,8) 
União Européia (15) 1,29 1,18 3,6 
Europa Ocidental (outros) 1,61 1,36 3,7 
CEI e Europa Oriental 1,50 2,20    47,6 ** 
Outros Países Desenvolvidos 1,28 1,02 n.d. 
América Latina 1,40 1,19 6,7 
África 1,08 0,98 
Oriente Médio 0,44 0,55 

(23,7) 

Fonte: P/CA com base nos dados da WSD; EL de IISI (1993), p.10. (*) América do Norte; (**) apenas Rússia, Ucrânia e 
outros países da ex-USSR; em parênteses – EL negativas. 

No mercado global de produtos siderúrgicos, o segmento mais dinâmico é o de semi-acabados: 
desde 1990, as exportações de placas têm se expandido a uma taxa duas vezes superior à de 
produtos siderúrgicos em geral, cerca de 10% a.a., sendo que a volatilidade dos preços de placas 
tem sido significativamente menor comparada a de laminados20.  

As oportunidades abertas pelo mercado mundial no plano das exportações de produtos siderúrgicos, 
e de placas em particular, têm por referência, não apenas o dinamismo da economia chinesa, mas 
também a expansão da demanda do Sudeste Asiático, e mais fundamentalmente, a reestruturação do 
setor, com o fechamento de altos fornos, e a desintegração vertical dos produtores, como parte de 
estratégia de permanência no mercado. A incidência deste fenômeno se dá principalmente no Nafta, 
e secundariamente na Europa.  

No caso do Sudeste Asiático, o crescimento da demanda por produtos planos e a maior utilização da 
capacidade das laminadoras, assim como a expansão destas, devem direcionar o mercado de placas. 
Em princípio, a demanda por semi-acabados não será impulsionada pelo fechamento das linhas 
quentes, pois os altos fornos estão em boas condições e a produção das plantas de alto custo deve 
ser substituída pelo aumento da capacidade das plantas mais competitivas.  

Para o Nafta (no caso, Estados Unidos e Canadá), a ineficiência, e os custos diretos e ambientais de 
operação dos altos fornos, estão progressivamente deslocando a oferta de aço do país para as mini-
mills, e a demanda de importações para produtos semi-acabados21. Em um cenário conservador, 
entre 2003 e 2010 haveria uma redução de 13 alto fornos em operação (de 42 para 29), e de 9,8 MT 
(de 63 MT para 53,2 MT) no volume de produção de placas convencionais (ainda que a capacidade 
sob risco seja consideravelmente maior). Ao mesmo tempo, com a reabertura do mercado 
americano a partir da decisão da OMC, o governo dos EUA ainda assim continuará a ameaçar 

                                                 
20 A série de preços mensais FOB América Latina cobrindo o período de 01/1998 a 01/ 2004 revela um desvio padrão de 51,9 para 
BQ e 33,41 para placas (fonte dos dados primários: Metal Bulletin).   
21 Ainda que o aquecimento atual do mercado para produtos siderúrgicos e os elevados preços mascaram, até certo ponto, o gradiente 
de competitividade, adiando o fechamento dos alto-fornos e plantas menos eficientes, esta é certamente uma tendência inelutável. 
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países exportadores com processos antidumping e anti-subsídios, e tendo por alvo principal 
produtos acabados, particularmente em momentos de desaceleração no mercado doméstico.  

Finalmente, na Europa, ainda que seja baixo o crescimento esperado da demanda de aços planos e 
mesmo sendo os custos de produção de placas mais competitivos, as pressões ambientais (a 
exemplo do Protocolo de Kioto) e os altos custos de determinadas plantas, ao levarem o fechamento 
da linha quente, pode vir impulsionar o mercado transoceânico de placas, ainda que levando em 
consideração a potencial oferta dos produtores da CEI, e suas vantagens locacionais22.  

A Reposta do Setor Siderúrgico no Brasil Até 2007 

Como deve o Brasil e sua indústria siderúrgica responder à oportunidade de suprir grandes volumes 
de planos, particularmente semi-acabados, nos próximos anos? Fundamentalmente estimulando às 
empresas a expandirem sua capacidade no país, cujo crescimento nos últimos anos tem se dado de 
forma marginal – via ganhos de produtividade tanto do trabalho como do capital (capital-
stretching).  

O Brasil produziu em 2003 31,1 MT, algo em torno de 92% de sua capacidade instalada. Chegar a 
60 MT supõe ampliá-la em cerca de 26 MT em 6 anos, o que corresponde a uma taxa próxima de 
10% ao ano. Crescer a capacidade a estas taxas supõe um reposicionamento relativamente agressivo 
do setor, justificado pelo fato que a indústria opera perto do limite da capacidade, e tendo em vista 
as oportunidades derivadas do dinamismo de mercado internacional e a competitividade intrínseca 
das siderúrgicas brasileiras, já assinalados.  

Quão longe está o país de responder ao desafio de chegar a pelo menos 60 MT a capacidade 
produtiva até o final da década? E como se daria essa ampliação? Qual a melhor estratégia para 
perseguí-la?  

Na realidade, o Brasil ainda se encontra distante de ter um papel central na siderurgia mundial. Sua 
participação na produção de aço bruto ao contrário declinou em 200323. E no curto e médio prazo, 
as indicações são de expansão na margem da capacidade produtiva pelos grupos siderúrgicos 
líderes nacionais, basicamente com projetos brownfield.  

Individualmente, observam-se ainda muito poucos projetos contratados, e um conjunto maior de 
projetos em desenvolvimento ou em estudo – discutidos mais adiante – que poderão ou não se 
concretizar nos próximos anos. Em particular: 

• CST: construção do 3º AF com capacidade de 2,5 MT adicionais (em operação até meados 
de 2006) 

• Belgo Mineira: ampliação de fábrica de longos de Piracicaba em 0,5 MT (planejado para 
operar em 2006) 

• Barra Mansa: ampliação da fábrica de longos em 0,5 MT em 2004 e um total de 1,0 MT em 
2007 

                                                 
22 A Arcelor anunciou o fechamento de cerca de 8 MT de capacidade em aço carbono, ou pouco abaixo de 20% de sua produção em 
2002. Mais recentemente, a Arcelor ameaçou abandonar a Europa se tiver que pagar para cumprir com o Protocolo de Kioto, que 
estabelece que as emissões de CO2 da UE em 2012 serão 8% inferiores às emissões de 1990. De acordo com Guy Dollé, CEO da 
Arcelor, a empresa “aceleraria o processo de inversões na Rússia e no Brasil, países que têm mineral, energia e mão de obra mais 
baratas.” Ver El País, 20/02/04, p. 74.  
23 De acordo com o IISI, a produção de 63 países que perfazem cerca de 98% do total mundial se expandiu em 2003 em 6,7%, 
enquanto que a produção brasileira o fez em 5,1%.  
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Com base nestas indicações, a capacidade de produção cresceria cerca de apenas 4 MT até 2007, 
sendo 62,5% em aços planos (e de responsabilidade de uma única empresa, a CST), e o restante em 
longos. Até este ponto de discussão, não se leva em consideração estudos levados a cabo pelas 
siderúrgicas brasileiras seja para ampliações, seja para plantas novas, e cuja probabilidade de se 
transformar em projeto efetivo não é passível de avaliação, bem como projetos em desenvolvimento 
para os quais ainda não há uma decisão definitiva. Haveria assim um espaço de no mínimo 22 MT a 
ser preenchido até 2010, para se alcançar o objetivo do país chegar a 60 MT ou mais de capacidade.  

Os Desafios Até o Final da Década 

A questão central do ponto de vista da estratégia de expansão a médio prazo do parque siderúrgico 
brasileiro é: qual deve ser a ênfase ou prioridade mercado-produto nesse processo?  

O mercado externo como elemento chave da ampliação do parque siderúrgico. 

Um fato se tornou patente nos últimos anos: o mercado internacional se transformou na principal 
fonte de crescimento setorial para os países mais competitivos. É esse o mercado que mais cresce e 
que tem escala suficiente (ao perfazer cerca de 40% da produção mundial) para acomodar um 
rápido crescimento em capacidade de um país como o Brasil, que almeja se tornar um ator 
significativo na indústria mundial. 

Com a exceção da própria China, os países que têm por objetivo constituir e/ou consolidar uma 
siderurgia significativa em termos de capacidade no plano global, necessitam conectar-se 
estrategicamente com o mercado internacional. Mais: ter neste mercado o principal indutor de sua 
expansão.  

Não há, nesta perspectiva, oposição entre os dois mercados, exceto no curto prazo, em que suprir o 
mercado doméstico e exportar podem se tornar momentaneamente antagônicos. Em termos 
dinâmicos, os dois mercados e as duas estratégias (doméstica-externa) são fortemente 
complementares: ao aumentar a capacidade de produção de aço voltada para o mercado externo e se 
conformar com os parâmetros de qualidade impostos pelo mercado internacional, os produtores 
domésticos estão ipso facto criando as bases para uma forte siderurgia no país.  

O mercado de semi-acabados enquanto alvo preferencial numa  
perspectiva de crescimento acelerado da capacidade. 

Há fundamentalmente um caminho para o país chegar aos 60 MT de capacidade e cerca de 30 MT 
de exportações nos próximos anos, e desta forma se tornar um ator relevante na indústria e com 
capacidade de liderança nas exportações: o Brasil eleger o segmento mais dinâmico do mercado 
internacional e onde o tem forte vantagem comparativa – semi-acabados, e mais particularmente 
placas – e construir capacidade suficiente de modo a influir nos rumos da indústria e no 
comportamento do mercado global. O grau de “agregação de valor” inicial é menos relevante do 
que o dinamismo de mercado, a qualidade do produto, as margens de Ebitda e a capacidade de 
resposta das empresas de gerar caixa para ampliar a capacidade, ganhar massa crítica e 
progressivamente – se for o caso e se o mercado demandar – investir cadeia abaixo24. 

                                                 
24 O caso da CST é ilustrativo a esse respeito. Orientada inicialmente para suprir o mercado externo com placas – inclusive para a 
California Steel (CSI), empresa laminadora 50% de propriedade da CVRD – a CST nos últimos anos fez investimentos substanciais 
em um laminador de bobinas a quente com capacidade de 2 MT (cuja produção se iniciou em 2002) e em 50% da Vega do Sul, 
greenfield em Santa Catarina, com planta constituída de laminador de bobinas a frio de 0,7 MT (2003) e linha de galvanização de 0,4 
MT (2004), voltada para o mercado automotivo.      
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Verticalizar, no sentido de calcar o projeto de expansão em exportação de produtos acabados, 
cortados e/ou revestidos, supõe estrutura de distribuição e logística de acesso ao cliente que 
inexiste, e inviabilizaria economicamente o projeto ab initio, dado os elevados custos associados a 
esta estratégia. Ademais, se o mercado de semi-acabados tem espaço para absorver novos fluxos 
competitivos de produto, pelas razões já apontadas, o mercado para produtos acabados – 
regionalizado e fragmentado – é possivelmente uma ordem de magnitude mais restrita, mesmo no 
caso de plantas já posicionadas nos mercados consumidores.  

Este movimento, de qualquer forma, requer agilidade e velocidade. O fato de o Brasil ser 
competitivo na produção de aço em geral e placa em particular, não irá se traduzir necessariamente 
em capacidade produtiva e de exportação sem uma estratégia clara, e que privilegie a inserção do 
país em um mercado global e de dinamismo crescente. Se o Brasil não se mover rapidamente, 
outros países – Índia, Rússia, Ucrânia, Austrália – o farão25.  

Neste contexto é importante sublinhar que a participação do Brasil na produção de aço bruto na 
última década está estagnada (Quadro 14). Em grande medida este fato reflete o baixo crescimento 
da economia brasileira e da indústria de bens duráveis ao longo desses anos, assim como dos 
investimentos em infra-estrutura e construção civil. Mas o fato de que a taxa de crescimento do 
consumo aparente da produção de aço bruto no período 1994-02 foi mais do que duas vezes 
superior à expansão da produção no período (3,97% vs. 1,78%) sugere que o setor necessita de um 
alvo que vá além do mercado doméstico – em escala e taxas de crescimento – para ganhar peso 
específico no mercado mundial.    

Quadro 14 
Participação do Brasil na Produção de Aço Bruto no Mundo 

1994, 2000-03, em KT e % 

 1994 2000 2001 2002 2003 
Prod. Brasil  25.747 27.865 26.718 29.604 31.105 
Prod. Mundo 725.107 847.396 849.617 885.766 945.140 
Part. Brasil 3,55 3,29 3,14 3,34 3,29 

Fonte: IISI 

Escapar do paradoxo de um país com enormes vantagens competitivas e incapaz de avançar na 
produção global de aço requer do governo um novo direcionamento estratégico – tendo a 
exportação de semi-acabados como eixo – e das empresas compromisso com investimento em 
novos projetos26.  

Apontamos anteriormente a necessidade adicional de no mínimo 22 MT em nova capacidade em 
aço bruto para o país atingir uma meta de 60 MT ou mais ao final da década. Quais projetos estão 

                                                 
25  O caso das exportações indianas de aço para a China é ilustrativo neste sentido. Em Novembro de 2002, a China impôs tarifas de 
salvaguarda de 10-23% sobre as importações de produtos siderúrgicos de Japão, Coréia do Sul, Alemanha, entre outros. Naquele ano, 
a participação da Índia no mercado chinês foi de apenas 2%. As importações tendo origem na Índia não foram afetadas, pois se 
originariam de “país em desenvolvimento”.  Em 2003, e parcialmente “no vácuo” das salvaguardas, a Índia obteve o maior ganho de 
mercado siderúrgico, chegando a 6-7%, a partir de exportações da SAIL, Ispat, Tata Steel, entre outros. Em reação à preocupação 
expressa pelo governo chinês, e subseqüente ameaça de imposição de tarifas contra as importações provenientes da Índia, o MD da 
Tata Steel, em reunião com a China Iron and Steel Association, em Outubro de 2003, propôs a formação de uma JV para produzir 
semi-acabados na Índia e produtos siderúrgicos acabados na China, estratégia em linha com as tendências já observadas de mercado. 
Ver www.asiasource.org/trade. De fato, a primeira perna desta proposta é bastante semelhante aos esforços da Baosteel e da CVRD 
para produção conjunta de placas no norte do país.     
26 Além de placas, o país deve apoiar a produção de metálicos (a exemplo do ferro gusa) como forma de agregar valor ao minério de 
ferro e levando em conta as fortes vantagens competitivas, desde que em bases social e ambientalmente corretas.   
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sendo desenvolvidos ou pelo menos estudados, e que distância ainda é necessário percorrer? Qual a 
contribuição que os diferentes grupos estão considerando para os próximos anos? 

• CSN: estudos para construção do 3º AF com capacidade de 2,0 MT (com decisão prevista 
em 2004) e da Usina de Itaguaí (4 MT de placas, sem previsão)  

• Usiminas-Cosipa: estudos para adição de 2,0 MT de capacidade na Cosipa 

• Gerdau: estudos para construção de fábrica de fio-máquina em S. Paulo de 1,0 MT e para 
duplicação da Açominas, adicionando 3,5 MT   

• CVRD – desenvolve 2 projetos para produção de aços planos. O mais importante é um 
complexo siderúrgico junto ao porto de Itaqui, em S. Luís, a ser construído em três módulos 
de 7,5 MT, em duas fases cada de 3,75 MT. O primeiro módulo, em desenvolvimento, 
entraria em operação em 2008 e 2010, respectivamente, em sociedade com investidores 
offtakers, neste caso a BaoSteel (a maior siderúrgica chinesa, que tem um papel estratégico 
no crescimento daquele mercado) e a Arcelor (a maior siderúrgica do mundo, que vem em 
grande medida liderando a reestruturação da siderurgia européia e o fechamento das linhas 
quentes no continente27). Outros dois módulos em estudo poderiam vir a ser agregados em 
parceria com empresas offtakers, totalizando mais 15 MT até 2014, sendo 3,75 MT referente 
à primeira fase do segundo módulo até 2009. Já o segundo projeto em desenvolvimento é de 
escala menor, e contempla uma usina no Ceará, com capacidade de 1,5 MT em sociedade 
com a sul-coreana Dongkuk – uma das grandes compradoras de placa no mercado mundial – 
e a Danielli – que aportaria equity sob a forma de equipamentos siderúrgicos, e entraria em 
operação em 2007. 

Conclui-se que com base em projetos em implementação (4 MT), em desenvolvimento (9 MT) e em 
estudo (16,25 MT) – estes últimos se concretizando – , o país adicionará cerca de 29,25 MT até o 
final da década (Quadro 15) e mais 11,25 MT nos primeiros anos da década seguinte (até 2014).  

Quadro 15 
Projetos Siderúrgicos em Estudo e Desenvolvimento 
Em operação projetada no período 2006-2010, em MT 

Grupo Em 
desenvolvimento 

Em estudo Total 

CSN - 6 6 
Usiminas-Cosipa - 2 2 

Gerdau - 4,5 4,5 
CVRD e Offtakers 9 3,75* 12,75 

Total 9 16,25 25,25 

(*) a segunda fase deste módulo entraria em operação em 2011 

Assim, o setor siderúrgico nacional atingiria os seguintes marcos ao final da década sob as 
premissas de expansão explicitadas acima:  

• Capacidade de Produção: 63,25 MT, com adição de 29,25 MT no período, sendo cerca de 
12,5 MT brownfield e 16,75 MT greenfield  

                                                 
27 De acordo com as informações públicas fornecidas pela Arcelor, 4 de suas 17 plantas de aço carbono na Europa (Florange, Liège, 
Bremen e Eisenhusttensdadt) terão suas linhas quentes desativadas, o que equivale a 8 MT de capacidade.  



O MERCADO INTERNACIONAL E AS ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO NO BRASIL  

 25

• Volume e valor exportado: 34 MT e aproximadamente US$ 10 bilhões em produtos 
siderúrgicos exportados28 

• Investimentos: cerca de US$ 12 bilhões29 

• Criação de empregos: 58,500 diretos e 175,500 indiretos30 

• Demanda derivada para o setor de bens de capital nacional: encomendas da ordem de US$ 
8,4 bilhões31 

As Condições de Viabilidade de uma Expansão Sustentada.  

Como viabilizar a estratégia de expansão discutida neste trabalho? A transformação do Brasil numa 
das maiores plataformas produtora e exportadora de produtos siderúrgicos nos próximos anos irá 
depender de uma ação concertada entre empresas e governo. Nesta perspectiva, é fundamental:  

1. Mirar o Alvo Certo: a expansão da capacidade 

O foco estratégico da siderurgia brasileira é a expansão sustentada da capacidade. Este não parece 
ser um setor que necessita ser reestruturado, dado o nível de eficiência operacional das plantas, o 
grau crescente de solidez financeira das empresas e grupos siderúrgicos, e o potencial de seu 
crescimento orgânico e projeção global. Uma consolidação do setor – com o ruído que normalmente 
acompanha tais processos – senão incompatível, envolveria riscos significativos a um processo de 
expansão, que requer prioridade estratégica por parte de empresas e gestores, velocidade decisória, 
e transparência para o mercado de capitais.  

2. Remover os Maiores Obstáculos: custo de capital e acesso a mercados 

A indústria siderúrgica é capital-intensiva, como já visto. O custo da expansão e seu financiamento 
são as maiores barreiras para o país dar um salto de capacidade e escala no setor. Fundamental 
ainda é o acesso aos mercados, tanto por meio de novos arranjos empresariais, como por esforço 
continuado do Governo no sentido de remover barreiras, ampliar espaços econômicos, e estabelecer 
acordos de liberalização de comércio e integração, principalmente no contexto da Alca e da relação 
Mercosul-União Européia.  

O Custo da Expansão. O preço dos bens de capital, bem como e mais fundamentalmente o próprio 
custo de capital, são determinantes para a viabilidade dos investimentos. O governo tem 
evidentemente papel central na redução destes custos, além de prover infra-estrutura e serviços, 
como nos demais países32.  

                                                 
28 Supondo 22 MT em placas e 12 MT em produtos acabados, a um preço médio ponderado FOB de US$ 300 por tonelada (a valores 
de 2004). 
29 Tendo por premissa  um custo médio aproximado de US$ 500 milhões por MT greenfield e pouco menos de US$ 300 milhões por 
MT brownfield. 
30 Estima-se 2000 empregos diretos gerados por cada MT de capacidade adicional instalada.  Cada emprego direto corresponde a 3 
indiretos, principalmente fruto de demanda derivada de serviços à indústria.   
31 De acordo com o IBS, cerca de 95 % dos investimentos previstos para o setor no período 2003-2007 são em bens “instrumentais” 
(máquinas e acessórios, ferramentas e utensílios, matrizes), dos quais  75-80 % fabricados no país. Assim, pode-se inferir que as 
encomendas para a indústria nacional de bens de capital e outros bens instrumentais sejam da ordem de 70% do total investido. Ver 
IBS, “Investimento e Capacidade Instalada,” op.cit., pp. 6-7.     
32 A siderurgia é caracterizada pela movimentação de grandes volumes e pelo elevado consumo de energia elétrica.  A localização 
das plantas (na imediação de facilidades portuárias e/ou ferroviárias), sua integração logística a fontes ofertantes de matérias-primas 
(particularmente minério de ferro e carvão) e a garantia de energia, são determinantes para a competitividade do projeto. Ainda que 
algumas facilidades sejam integradas às plantas (eventualmente portos e usinas), a infra-estrutura de acessos (rodoviários etc.), 
conexões à rede (elétrica), entre outras, dependem da atuação governamental.  
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• Custo de capital. Talvez a maior desvantagem das empresas siderúrgicas nacionais frente a 
suas congêneres seja o custo de capital que enfrentam por terem seus ativos e operações no 
Brasil. É inquestionável que houve em 2003 uma redução dramática do risco país 
(atualmente em torno de 530 pontos) e do custo de captação das empresas, seja em função 
da credibilidade da política macroeconômica do governo, seja fruto das condições de 
extraordinária liquidez nos mercados internacionais. Ainda assim o custo de capital das 
empresas siderúrgicas brasileiras permanece cerca de duas a três vezes maior que suas 
competidoras no Japão, Austrália, Índia ou Europa. 

A redução deste custo de forma definitiva irá depender não apenas da redução da 
vulnerabilidade externa do país (inclusive e fundamentalmente por uma expansão acelerada 
– da ordem de 10% a.a. – das exportações nos próximos anos), do aumento do grau de 
solvência doméstico (pela redução da relação dívida líquida/PIB), como de ações no sentido 
do desenvolvimento do mercado de capitais (mesmo que estas só tenham efeito palpável a 
mais médio e longo prazo).  

• Preço dos Bens de Capital. Estudo recente demonstra – no plano agregado – a importância 
do preço dos bens de capital na determinação da taxa de investimento33. Tanto a retomada 
do investimento no plano macroeconômico quanto o impulso à expansão da capacidade a 
nível setorial se beneficiariam por uma redução dos preços dos bens de capital, inclusive 
pela eliminação da cunha tributária (previsto, pelo menos em parte, na reforma tributária). 
Se esta asserção – o impacto fortemente positivo sobre o investimento de uma redução do 
preço dos bens de capital – parece confirmada econometricamente para o setor industrial 
como um todo, como muito mais força se aplica ao setor siderúrgico, um dos mais capital-
intensivos da economia.   

O Financiamento da Expansão. A natureza “pesada” dos investimentos siderúrgicos, 
principalmente os greenfield, e em um contexto de elevado custo de capital, implica que o 
financiamento do projeto é talvez o elemento crítico para sua consecução. As fontes de 
financiamento no país revolvem em torno de: 

• Recursos Próprios. De acordo com as projeções do IBS para o período 2003-2007, cerca de 
47,8% dos investimentos em realização no período teriam por origem recursos próprios, 
sejam sob a forma de lucros acumulados e/ou contribuições ao capital dos próprios 
acionistas34. Pode-se afirmar que a estrutura implícita de capital – 48/52 – é bastante 
conservadora, e talvez inconsistente com uma trajetória mais ambiciosa da siderurgia 
brasileira. Ao mesmo tempo, quando essas projeções foram realizadas (início de 2003), as 
condições macroeconômicas e setoriais eram mais adversas. A redução dos juros reais (da 
ordem de 3% durante o ano de 2003), a queda significativa do risco-país, e a considerável 
melhora das condições financeiras das empresas (seja pela redução do valor da dívida – 
quando em dólares -, do custo de endividamento ou pela melhoria da geração de caixa), 
possibilitaria um grau de alavancagem maior, possivelmente da ordem de 40 recursos 
próprios e 60 de dívida.  

• BNDES. O Banco tem sido fonte tradicional de recursos para o setor. No período 1994-02, o 
BNDES participou com cerca de 34% dos US$ 12,16 bilhões de investimento na siderurgia 
do país. Pelas projeções do IBS, o financiamento em moeda nacional (leia-se BNDES) 

                                                 
33 Ver Claudio R. Frischtak e Marco Antonio Cavalcanti, “O Investimento e o Caminho Crítico das Exportações,” in João Paulo dos 
Reis Velloso (org.), Governo Lula. Novas Prioridades e Desenvolvimento Sustentado, José Olympio, Rio de Janeiro, 2003. 
34 IBS, “Investimentos e Capacidade Instalada,” op.cit., p.5 
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deveria alcançar 30,3% no período de investimento 2003-07. Por outro lado, uma elevação 
no grau de alavancagem para 60%, e no contexto de um programa estruturado de ampliação 
de capacidade, abriria espaço para uma participação inicialmente maior – talvez de 35-40% 
– e decrescente nos anos ulteriores, principalmente para projetos exportadores, que ofereçam 
hedge natural, e risco baixo e controlável. 

• Suppliers’ Credit. A outra fonte tradicional de recursos para projetos siderúrgicos é o 
financiamento em moeda estrangeira oferecido pelos provedores de bens de capital, 
geralmente com base em recursos das agências de promoção de exportações. As limitações 
neste caso se relacionam, fundamentalmente, ao conteúdo relativamente limitado de bens 
“instrumentais” importados, variando entre 18% em projetos de longos a 25% em planos. É 
provável que estes percentuais variem pouco nos próximos anos. 

• Multilaterais. Há alguns anos que as agências multilaterais têm estado ausentes de projetos 
siderúrgicos, em parte devido à percepção que estariam contribuindo para ampliar 
capacidade globalmente em uma indústria com problemas de excesso de capacidade nos 
países desenvolvidos. É possível que as mudanças estruturais no mercado apontadas ao 
início deste trabalho e as fortes vantagens comparativas do Brasil abram espaço para que os 
multilaterais tenham participação no programa de expansão dos próximos anos, o que tem 
importância tanto do ponto de vista de financiamento como para dar credibilidade (e 
conseqüentemente baixar os custos financeiros) ao projeto.  

• Mercado de Capitais. A afirmação de que não há no país outra fonte de financiamento de 
longo prazo que não o BNDES é certamente verdadeira, principalmente no caso de projetos 
greenfield. É provável que a médio prazo – nos próximos 2-3 anos -, a normalidade 
macroeconômica, a redução dos juros reais, e a procura de novas alternativas e instrumentos 
de investimento, facilitem a estruturação de operações visando o financiamento de projetos, 
como os do setor siderúrgico. Também o mercado acionário irá assumir relevância crescente 
enquanto fonte de financiamento de longo prazo para empresas competitivas, sólidas 
financeiramente, transparentes e bem governadas. De qualquer forma, estas parecem ser 
alternativas de médio e longo prazo para o financiamento da expansão do setor no país.  

Acesso aos Mercados. O aquecimento dos mercados mundiais de produtos siderúrgicos mascarou, 
até certo ponto, o protecionismo dos países importadores e as dificuldades das empresas brasileiras 
acessarem os maiores mercados. A remoção das barreiras interpostas pelos EUA foram fruto não 
apenas da pressão dos países exportadores na OMC e ameaças críveis de retaliação, mas também 
resultado da redundância das barreiras frente a uma demanda em rápido crescimento e preços em 
ascensão nos mercados mundiais. A indústria, contudo, é cíclica, e certamente novas barreiras serão 
interpostas uma vez a atual fase de expansão seja superada. É altamente provável que estas barreiras 
sejam direcionadas ou atinjam com maior força os produtos acabados, e é também neste sentido que 
uma estratégia com ênfase na exportação de placas e semi-acabados é menos arriscada do ponto de 
vista do país. Ainda assim, e mesmo tendo em vista o fechamento de altos fornos e o fim da linha 
quente no Estados Unidos, Europa e países asiáticos, a capacidade adicional do país – as 
exportações deverão se expandir de 13,3 MT em 2003 para acima de 30 MT em 2010 – irá gerar 
volumes exportáveis de magnitude tal que é necessário criar canais mais estruturados de exportação, 
a exemplo de:  

• Joint-Ventures com contratos de offtake. No setor mínero-siderúrgico, esta tem sido uma 
modalidade empregada historicamente pela CVRD para pré-contratar o escoamento da 
produção para mercados internacionais, a exemplo do caso das pelotizadoras. O sócio da JV 
se encarrega de comprar/colocar a produção a preços de mercado, e a partir de condições 
pré-estabelecidas (evitando o risco de fazer da unidade centro de custo). Este arranjo é 
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possivelmente o que minimiza o risco de mercado para o sócio nacional. Dado a natureza 
volátil do mercado de aço no mundo, e o potencial de (re)imposição de barreiras ao 
comércio, este modelo de negócio apresenta vantagens consideráveis para garantir acesso 
aos mercados.   

• Integração vertical no plano internacional. A experiência histórica mostra que há fortes 
sinergias entre o investimento direto externo de empresas nacionais e a exportação. A 
compra pela CVRD (em conjunto com a antiga Kawasaki – atualmente JFE) da CSI 
(California Steel) foi de grande importância nos primeiros anos para escoar a produção de 
placas da CST. Mais recentemente, a aquisição de (re)laminadoras nos EUA por parte de 
empresas brasileiras, por exemplo, cria potencialmente mercado para placas e bobinas 
produzidas no país35.  

Em síntese, a siderurgia brasileira se encontra no limiar de um salto de capacidade. Algumas das 
condições estão dadas: a competitividade do setor; as mudanças nos últimos anos nos mercados 
globais de produtos siderúrgicos; a presença de atores nacionais de peso, capazes de projetar a 
siderurgia brasileira no plano internacional. Falta ainda, contudo, construir uma estratégia clara, que 
defina os objetivos, a direção e as condições de entorno que irão viabilizar o salto de capacidade da 
siderurgia nacional. Alguns dos elementos desta estratégia seriam: a ênfase no crescimento voltado 
para os mercados internacionais de produtos siderúrgicos; o foco no segmento de semi-acabados, 
principalmente para projetos greenfield; e a criação de novos canais de exportação, inclusive pela 
criação de JVs com contratos de offtake e o investimento em plataformas de 
transformação/distribuição em mercados alvo.  

Deve-se enfatizar que há uma janela de oportunidade para decisões de investimento que irão 
conformar o setor nos próximos anos. É fundamental não perdê-la por indecisão ou falta mesmo de 
compreensão quanto às forças que movem a siderurgia mundial. Caso contrário o mercado será 
ocupado pelos competidores do país: Índia, Ucrânia, Rússia, China, entre outros. Finalmente, o 
setor siderúrgico está irreversivelmente globalizado. O dinamismo setorial será dado pelo impulso 
propiciado a partir do crescimento do mercado doméstico e regional, e fundamentalmente pela 
expansão dos mercados globais. A penetração nestes não é trivial: crescentemente irá depender de 
contratos de longo prazo com offtakers. Cooptá-los para co-investir no país maximiza o 
investimento e criaria uma plataforma que alternativamente – se localizada em outro país – tiraria 
espaço da siderurgia brasileira no mercado internacional. 

O Complexo Eletrônico36.  

A discussão que segue da indústria eletrônica é mais sintética e não sugere um aumento de 
escala setorial, mas sim potencialmente do peso de determinados segmentos e produtos, 
consistente com a natureza das vantagens comparativas do país, e a fragilidade da indústria 
de componentes, cuja superação requer a ampliação das escalas dos bens finais.  

                                                 
35 Deve-se contudo alertar para os riscos associados a esta estratégia, como demonstram os problemas enfrentados pela Nippon e 
Kawasaki no mercado americano. Conseqüentemente, projetos de integração vertical devem ser cuidadosamente examinados, na 
medida que a compra de empresas já estabelecidas nem sempre garante a “compra” de mercados locais pouco conhecidos. Ademais, 
passivos ocultos sob legislação e práticas menos conhecidas podem causar enormes danos financeiros ao investidor.  
36 O valor da produção do complexo ou indústria eletrônica – cujos segmentos principais são os componentes, equipamento para 
processamento de dados, equipamentos de telecomunicações e eletrônica de consumo – foi de cerca de US$ 1,4 trilhões em 2002, 
duas vezes o valor de 1990. Junto com a indústria de software, é possivelmente o maior setor da economia global. 
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O Contexto Internacional.  

Nas últimas três decadas, a indústria electrônica – e no seu cerne, o circuito integrado (CI) – foram 
responsáveis por uma revolução tecnológica sem paralelo desde a introdução do motor a combustão 
interna e a produção em massa de veículos há cerca de 100 anos. Nos dois casos, uma inovação 
radical possibilitou o aparecimento de uma nova classe de produtos em torno respectivamente do 
computador e do automovel, e com consequências de longo prazo para a economia como um todo.  

A indústria eletrônica se caracteriza por uma intensa competição, ciclos de rápida expansão e 
contração (principalmente no segmento extremamente capital-intensivo de componentes), assim 
como pela contínua introdução de novos produtos e ganhos de produtividade nos processo 
produtivos. A procura de novas plataformas eficientes e de baixo custo se acelerou nos últimos 
anos, na medida que os produtos amadureciam (no sentido do ciclo de produto de Vernon), os ciclos 
encurtavam, e os padrões e parâmetros de qualidade se tornavam universais. A consequência foi a 
indústria se tornar o principal motor do crescimento do comércio mundial nos últimos anos, 
impulsionada por uma demanda explosiva, alavancada por uma queda real de preços37. 

A indústria é fundamentalmente móvil no que tange à escolha de suas plataformas de produção. 
Anos atrás, a indústria eletrônica começou a migrar dos EUA (e da Europa, em menor escala) para 
o Japão e o Sudoeste da Asia. Este movimento se acentuou com a concentração maciça da indústria 
de componentes em Singapura, Taiwan, Malásia e Coréia do Sul, e um processo de intensa 
terceirização da produção (para firmas como a Flextronics e a Solectron). Este processo de 
concentração foi interrompido brevemente na década de 90 quando o México se tornou a maior 
plataforma de exportação para os Estados Unidos. Desde então, a China vem atraindo capacidade a 
um ritmo veloz, em função de uma mistura de custos baixos, competência em engenharia – chave 
no caso da indústria eletrônica (exceto no caso de operações mais simples) – e mercados amplos.  

Foi neste contexto que as multinacionais japonesas e do sudoeste da Ásia (particularmente da 
Coréia do Sul, e mais recentemente da China) assumiram um papel dominante em eletrônica de 
consumo, e se tornaram uma força significativa em outras áreas (circuitos integrados, telefones 
inteligentes, TV digitais). Na indústria de computação, as empresas americanas retomaram a 
liderança, em função de sua capacidade de estabelecer padrões (sendo arquétipo o “wintel”para 
PCs), bem como de introduzir novas formas de acessar o consumidor, evitando o varejo (a Dell 
sendo a empresa mais bem sucedida neste aspecto), reduzindo margens, empurrando a fronteira de 
melhores práticas na produção e na logística, e reagindo com extrema velocidade às mudanças nos 
padrões de demanda.   

Para responder em “tempo real” ao mercado com produtos de alto desempenho e baixos custos, 
firmas reorganizaram seus sistemas de produção, terceirizaram parte significativa e crescente de 
suas operações, retendo contudo o controle de suas áreas fundamentais, do P&D ao marketing. 
Nesta estratégia, todas as atividades deveriam se integrar em última instância tendo por referência 
minimizar custos e tempo (de desenvolvimento, produção, distribuição aos consumidores).  

O fim da bolha tecnológica em 2000 afetou profundamente a indústria, e num processo de 
“destruição criadora” schumpeteriano, algumas empresas reduziram dramaticamente sua presença 
nos mercados, e outras assumiram ou consolidaram sua liderança na base de um conceito amplo de 
inovação, velocidade e custos. Agilidade no mercado e escala têm sido os marcos de referência das 

                                                 
37 Em um ranking dos 40 produtos com os maiores ganhos de mercado nas exportações mundiais no período  1985-2000, os produtos 
eletrônicos se posicionaram como os quatro primeiros, em 8 dos 10 primeiros, e em 15 dos 40. Os ganhos mais expressivos foram os 
CIs, partes e componentes de computadores e equipamentos de telecomunicações, TVs, rádios e outros receptores. A segunda 
indústria mais dinâmica foi de veículos. Ver UNCTAD, World Investment Report 2002, “Overview”, quadro 7, p.13.   
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empresas que determinam o rumo da indústria neste início de século. O quadro 16 classifica os 
principais atores da indústria de acordo com sua ênfase na inovação: em produtos, processos, ou 
serviços38.  

Quadro 16 
O Foco da Inovação pelos Líderes da Indústria  

Produto Processo Serviços 
Microsoft, Oracle Dell IBM 
Nokia, Motorola Intel, Texas Instruments, 

Samsung, Toshiba 
Verizon 

HP, Apple  e-Bay 
Sony, Samsung   Google 
LG, Phillips, Matsushita   
Cisco   

Do quadro acima pode-se inferir que a indústria permenece sendo fundamentalmente centrada em 
novos produtos: é a abilidade de trazê-los ao mercado em tempos cada vez mais reduzidos que 
caracteriza as empresas que alacançaram ou mantém a liderança nos diferentes segmentos39. Em 
segundo lugar, muitos líderes em produtos também o são em processos, a exemplo da Nokia, Cisco 
and Intel, entre outros, e o reverso também é verdadeiro.40 Terceiro, na medida que tecnologias 
proprietárias tornam-se ou são suplantadas por sistemas abertos que dão origem a produtos 
amplamente disponiveis, empresas inovadoras estão se movendo na direção dos serviços, ilustrado 
pelas estratégias da IBM, Verizon, entre outros41. Quarto, empresas americanas (com algumas 
excessões, a exemplo da Nokia, Samsung, Phillips, Sony) permanecem na liderança da indústria em 
termos da capacidade de transformar conceitos e tecnologias em aplicações comerciais, a exemplo 
da Dell, e seus processos super-eficientes, e-Bay, que se transforma num mercado de mercados, e 
mais recentemente a Google, com sua quase universal dominância de mecanismos de busca  

Ao mesmo tempo, uma transformação sem precedentes ocorre na China. Empresas chinesas, a 
exemplo da SVA (em DVDs) ou da TCL (em TVs) expandem às custas de redução de capacidade 
no México e no restante do Sudeste asiático. Mais significativo: o cálculo de praticamente todos os 
atores de relevância da indústria apontam para a necessidade de relocar capacidade para o país42. É 

                                                 
38 As tecnologias básicas subjacentes aos novos produtos e serviços permanecem sendo: o poder de computação dos chips, que 
duplica de acordo com a Lei de Moore (i.e., aproximadamente a cada 18 meses); o enorme progresso em anos recentes em 
capacidade de armazenagem; e os ganhos em velocidade de conexão com a Internet propiciada por uma nova classe de modems/ 
equipamentos de transmissão.  
39 Velocidade efetivamente se tornou crucial. A Samsung, por exemplo, leva uma média de 5 meses do conceito ao lançamento do 
produto, a metade dos seus competidores japoneses, e significativamente menor dos que os 14 meses necessários ao final da década 
de 90. Os ganhos de mercado da Samsung em áreas como telefones inteligentes, TVs digital e de plasma, memórias DRAM e flash, 
bem como em termos de valor de sua marca, também são função da variedade de produtos que dispõe, e de uma estratégia de 
integração vertical calcada na sua capacidade de desenho e manufatura de CIs. Em 2003, a Samsung planejava lançar cerca de 92 
produtos nos EUA., incluindo 42 TVs e 20 celulares (10 no caso da Motorola). E enquanto a Motorola renova sua linha de produto 
cada 12-18 meses, Samsung o faz cada 9 meses. Ver Business Week, 20 junho de 2003. 
40 No caso da Intel, além de sua liderança em CPUs, e mais recentemente em chips para comunicação sem fio (junto com TI e 
Samsung), é igualmente importante inovadora em tecnologias de processo, trabalhando de forma articulada com os fornecedores de 
ferramentas e equipamentos de fabricação de CIs.   
41 A IBM introduziu o conceito de computação sob demanda (“on-demand computing”), em que ela se propõe a ofertar capacidade 
computacional da mesma forma como eletricidade é suprida. 
42 Há inúmeros exemplos. Apenas a título de ilustração, empresas com a Mitsubishi, Flextronics, Jabil Circuit, Xymox 
(componentes) estão deslocando capacidade do México para a China. A Samsung Electronics, maior empresa da Coréia do Sul, crê 
que a maior parte de sua manufatura irá ficar na China em função do diferencial de custos de trabalho (15 para 1) entre Coréia e 
China. Na Malásia, companhias como Seagate Technology, Motorola, Solectron, entre outras também estão tomando o mesmo rumo.   
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improvável que o acesso à OMC e a sujeição da China às suas disciplinas, ou eventualmente uma 
apreciação do Yuan, irá reverter a tendência da China se tornar o centro manufatureiro mundial, 
particularmente em setores em que o custo do trabalho é determinante no cálculo locacional.  

Plataformas regionais, a exemplo do México (e do Brasil em menor escala, e discutido adiante), irão 
permanecer significativas, mas o locus da fronteira da produção – no sentido de adições 
substanciais à capacidade de exportação – irá progressivamente se deslocar para a China, 
principalmente do Sudoeste da Ásia, do México43, e outros países. O quadro 17 corrobora esta 
noção: entre 2000 e 2002, o único produtor de relevo que ganhou mercado nos EUA foi a China; 
todos os demais tiveram perdas, algumas das quais significativas (contrações acima de 10%) a 
exemplo do Japão, Singapura, Taiwan, Hong-Kong, Coréia do Sul, entre outros. O Brasil, depois de 
ganhos iniciais alavancados pela desvalorização, recuou em 2002 (e de forma mais acentuada em 
2003 com uma queda de 24%).   

Table 17 
Importações de Produtos Eletrônicos pelos EUA, de vários países*  

1998, 2000 e 2002, em US$ milhões, e % 
País 1998 2000 2002 G1 G2 

Japão 29,725 35,493 20,380 -9.00 -24.22 
China 12,175 21,026 28,294 23.47 16.00 

Taiwan 13,840 19,175 14,107 0.48 -14.23 
Hong Kong 1,742 1,843 1,222 -8.48 -18.55 
Singapura 14,442 14,060 9,554 -9.81 -17.57 

Coréia do Sul 9,058 17,500 10,244 3.12 -23.49 
Malásia 13,475 19,194 18,039 7.57 -3.05 
Filipinas 6,606 8,684 6,074 -2.08 -16.37 
Tailândia 5,098 5,710 4,633 -2.36 -9.92 
Canadá 9,972 17,184 7,318 -7.44 -34.74 
México 16,098 24,069 21,924 8.03 -4.56 

Costa Rica 546 1,066 581 1.56 -26.16 
Brasil 119 313 297 25,78 -2,59 

Fonte: www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/imports. (*) inclue computadores, acessórios and partes, 
semicondutores, equipamentos de telecomunição, e de vídeo e áudio. G1 and G2: taxa média de crescimento annual, 1998-02 and 
2000-02 respectivamente.  

Enfim, no plano global, a indústria eletrônica parece estar irremediavelmente “bifurcada”: a 
inovação sendo conduzinda por empresas americanas, japonesas, algumas européias e da Coréia do 
Sul, sendo a atividade inovadora ainda, em grande medida, gerada nos países e regiões com os 
sistemas nacionais de inovação mais avançados44; enquanto que o processo de produção centra-se 

                                                 
43 De acordo com um estudo recente da Goldman Sachs , a China irá continuar a deslocar o México do mercado norte-americano em 
função de sua vantagem comparativa para produzir bens manufaturados intensivos em trabalho (a China tem uma força de trabalho 
de 634 milhões de trabalhadores, um número 4,5 e 11,5 maior do que os EUA e o México, respectivamente, enquanto que a força de 
trabalho na indústria chega a 83,1 milhões, 5,5 e 7 vezes maior do que os EUA e o México). Ademais, o trabalhador industrial no 
México custa 7,6 vezes mais do que o da China, e ainda que o processo de equalização dos preços dos fatores avance na medida da 
integração comercial, o aumento dos salários na manufatura chinesa incidirá sobre uma base baixa, com o crescimento salarial 
restrito por uma oferta infinitamente elástica de trabalhadores forma da atividade manufatureira.  Finalmente, a produtividade do 
trabalho no México não está avançando rápido suficiente. Na realidade, a China apresenta as mais altas taxas de crescimento da 
produtividade do trabalho na manufatura. Ver Latin America Economic Analyst, 7 de Novembro de 2003 (tradução e edição livres).  
44 Isso está mudando rapidamente com a migração de centros de inovação para Índia e outros países. Empresas como GE, TI, Cisco, 
Microsoft, e muitas outras, em resposta a uma oferta elástica de engenheiros altamente qualificados (Índia gradua 260 mil 
engenheiros por ano) e salários altamente competitivos (um recém-graduado do sistema IIT da Índia ganha na média US$ 10.000 por 
ano, um-oitavo de um profissional equivalente nos EUA), uma queda drástica dos custos de comunicação em banda larga, e a 
introdução de sistemas de software para o design interativo, o que possibilita o P&D ser levado simultaneamente em diferentes 
lugares.   
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em empresas, algumas ainda integradas (a exemplo da Samsung), mas pricipalmente naquelas que 
produzem para terceiros e a baixo custo, localizadas na China e nos países mais competitivos da 
Ásia. 

O Complexo Eletrônico no Brasil45 

O complexo eletrônico no país é relativamente pequeno. Estima-se que sua participação no PIB seja 
pouco acima de 2% (em contraposição a mais do que 5% mundialmente). Usando uma 
classificação, forma de agregar os dados e fonte distintas das utilizadas na definição dos grande 
blocos, cadeias e complexos acima (seção III.2, particularmente quadro 7)46, tenta-se definir em 
maior detalhe os contornos do complexo (quadro 18).  

Quadro 18 
A Corrente de Comércio do Complexo Eletrônico no Brasil  

2003, US$ milhões 

 Exportações Importações Saldo 
Automação Industrial 76,5 707,6 -631,1 
Partes e peças, e componentes 624,2 4517,7 -3893,5 
  Partes e Peças  272,8 1954,9 -1682,1 
  Componentes 351,4 2562,8 -2211,4 
      Telecomunicações 148,0 812,0 -664,0 
      Informática nd 879,0 nd 
Equipamentos de Informática 193,3 653,0 -459,7 
Equipamentos de Telecomunicações 1333,9 604,7 729,2 
              Telefones Celulares 1069,0 119,1* 949,9 
Eletrônica de Consumo ** 211,1 100,0 111,1 
              TVs 77,8 2,8 75,0 
              Rádios e Auto-Rádios 126,7 31,7 95,0 
Total 2439,0 6583,0 -4144,0 

Fontes: ABINEE, exceto Secex (*), e Eletros-Alice (**) 

O quadro acima revela algumas diferenças específicas entre as áreas que devem ser sublinhadas, na 
medida que ajudam identificar os elementos competitivos e as fragilidades do complexo eletrônico, 
a partir das quais poderia se desenhar uma política que propicie um salto produtivo para os setores 
com maior potencial de dinamismo.  

Automação Industrial. Esta área é caracterizada talvez pelo mais significativo desequilíbrio (em 
termos relativos) na corrente de comércio, reflexo da natureza fragmentada e altamente intensiva 
em tecnologia do segmento, da necessidade de uma articulação mais íntima com a universidade 
enquanto formadora de recursos humanos, e da estagnação do desenvolvimento da indústria como 

                                                 
45 Ao se dimensionar o complexo eletrônico no país nesta seção do trabalho, separou-se a indústria elétrica da eletrônica, incluiu-se 
explicitamente a área de automação industrial (como é usual), excluindo-se porém a de instrumentos e aparelhos médicos, de 
radionavegação, e instrumentos e aparelhos de medida e verificação, exceto aqueles de aplicação em automação industrial. Na 
definição anterior dos blocos, todos os instrumentos foram incluídos, até pelo conteúdo eletrônico de praticamente sua totalidade, 
havendo ainda algumas diferenças de definição e classificação responsáveis pelas divergências quanto à dimensão das exportações e 
importações. Contudo, sob qualquer das definições, e formas de classificação e agregação, pouco se altera o caráter frágil, do ponto 
de vista da competitividade, deste complexo no Brasil. 
46 O que explica também as diferenças de exportações, importações e conseqüentemente saldo comercial do complexo, ainda que as 
ordens de margnitude destas categorias não difiram substancialmente. 
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um todo no país, isto é, do polo demandante. O país conta com empresas competitivas 
(concentradas em São Paulo e no Rio Grande do Sul), porém numa escala setorial bastante limitada, 
e que têm feito um esforço de projeção externa nos últimos anos. A menos de uma forte e 
sustentada retomada do investimento industrial, e de um impulso da exportação de bens de capital, é 
improvável que o segmento dê um salto de escala capaz de propiciar uma mudança substancial na 
natureza de sua inserção internacional. De qualquer forma, o Modermaq deveria possivelmente 
contemplar este segmento, na esteira de um possivel choque de demanda de bens de capital, e a 
progressiva constituição de uma plataforma de exportações deste setor.     

Partes, peças e componentes. Este segmento é visto com o “calcanhar de aquiles” da indústria. Não 
apenas é fortemente deficitário (em cerca de US$ 3,9 bilhões), como sua fragilidade é maior no que 
talvez se constitua o cerne dos projetos e motor de inovação da indústria, isto é, os circuitos 
integrados. Em 2003, o país importou entre dispositivos semicondutores, circuitos integrados e 
impressos, cerca de US$ 1,8 bilhões, 48,3 vezes o exportado nestas categorias (quadro 19).  

Quadro 19 
A Corrente de Comércio nos Insumos Críticos do Complexo Eletrônico 

 Export. Import. Saldo VCR 
Dispositivos Semicondutores - 80,345 -80,345 -0,0798 
Circuitos Integrados 23,961 1,470,527 -1,446,566 -1,4441 
Circuitos Impressos 13,772 159,385 -145,613 -0,1492 
Circ. Impressos/partes p/ telefones - 113,125 -113,125 -0,1123 
Total 37,733 1,823,382 -1,785,649 - 2,1282 

Fonte: Secex 

Como já mencionado anteriormente, este segmento é altamente intensivo em capital e escala, e está 
fortemente concentrado no sudoeste da Ásia, Japão, EUA, e crescentemente na China, 
fundamentalmente porque a produção se concentra nesses países regiões, ou ainda em função dos 
custos afundados dos investimentos já realizados, e que constituem um forte desincentivo à 
relocalização. Ainda que haja excessões tópicas, o custo de uma planta para componentes de áreas 
que mais crescem, a exemplo dos 10-12 componentes chaves de um telefone celular, por exemplo, é 
de mais de US$ 1 bilhão. Ao mesmo tempo, a ausência de uma indústria de componentes é um fator 
extremamente relevante para a fragilidade do complexo como um todo.  

Como sair desse “ardil”? Parece ser fundamental, em primeiro lugar, uma melhor compreensão das 
áreas de maior dinamismo da nossa indústria e que podem consequentemente concentrar demanda 
de insumos. Os dois segmentos no complexo que parecem ter o maior potencial nesse sentido 
parecem ser o de telecomunicações principalmente e (possivelmente) TVs (ver abaixo). São nesses 
segmentos que se deve focalizar esforços no sentido de ampliar a escala setorial, e discutir 
ativamemente formas e meios de atrair fornecedores, de forma a sincronizar investimentos. 
Segundo, é absolutamente essencial possibilitar uma conexão fluida entre plantas de partes, 
componentes e insumos, não apenas com os clientes domésticos, mas com o mercado internacional. 
Dois aspectos são críticos: infraestrutura e alfândega, barreiras que no passado já dificultaram ou 
mesmo inviabilizaram investimentos. Terceiro, é necessário programas de formação de recursos 
humanos voltados a atrair novos investimentos em áreas prioritárias, e reforçar o regime de 
propriedade intelectual não apenas no plano da legislação, como em termos institucionais 
(particularmente o INPI na área de patentes). Finalmente, deve-se fazer um esforço de estabelecer 
uma interlocução tanto com os atores que aqui já se encontram, como com os potenciais entrantes, 
de forma a maximizar a eficácia das políticas e ações de governo.  

Equipamentos de Telecomunicações. O Brasil se tornou nos últimos anos um mercado 
extremamente significativo para telefonia tanto fixa como celular. No caso da fixa, as operadoras 
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reduziram seus pesados investimentos em planta e equipamento após 2001 (quando as importações 
cairam de US$ 2,340 milhões naquele ano para US$ 707 milhões em 2002), na medida que estes 
inicialmente estavam direcionados pelo excesso de demanda do mercado, e posteriormente pela 
necessidade de cumprir metas determinadas e/ou contratadas com a Anatel. As operadoras vêm 
indicando há cerca de 2 anos que contam com um excesso de capacidade (linhas não utilizadas), em 
função não apenas de uma queda real da renda e a disputa do “share of wallet” com outros serviços 
e bens, que afetaram praticamente todas as camadas da classe média para aquelas de renda inferior, 
como também pela competição (cada vez mais acirrada) com a telefonia celular, para a qual o 
mercado de voz parece migrar de forma inelutável.  

Do ponto de vista do potencial de mercado e dinamismo da demanda, é a telefonia celular que tem 
surpreendido o setor. A migração das operadoras para padrões tecnologicamente mais avançados 
(principalmente o GSM, assim também o CDMA), a progressiva melhora dos serviços de banda 
larga, com a introdução de novas aplicações com a utilização de imagens, com câmaras acopladas, 
bem como a contínua introdução de novos modelos (parcialmente subsidiados pelas operadoras), 
transformou a telefonia celular no segmento dominante do setor. Desde 2003, o número de linhas 
celulares em operação é superior ao de linhas fixas, e as taxas diferenciadas de crescimento 
apontam para a consolidação da liderança dos celulares no mercado, sendo as escalas bastante 
significativas: em 2004, deve ser comercializado um total de 15 milhões de aparelhos, cerca de 8 
milhões de tecnologia GSM e 7 milhões CDMA e TDMA47, para uma base instalada de 
aproximadamente 46 milhões de unidade, o que em si gera uma demanda contínua e significativa de 
reposição.  

Estes fatos são essenciais para informar uma estratégia não apenas para o setor de telecomunicações 
como de componentes. O primeiro passo é apoiar as empresas produtoras de aparelhos (e outros 
equipamentos) – vetores globais – a construírem plataformas, ou aumentarem sua escala e 
transformarem sua planta numa facility de escala mundial, voltada em simultâneo para os dois 
mercados. A planta da Nokia – maior exportadora de aparelhos celulares (embarcou US$ 626 
milhões em 2003) – já funciona nesses parâmetros, e é importante que as demais líderes no mercado 
(a exemplo da Motorola e Samsung) sejam incentivados para transformar o país numa plataforma 
global.48 Num segundo momento, uma vez dimensionada a demanda agregada de componentes em 
função desses e outros investimentos, e em paralelo aos passos sugeridos acima para viabilizar a 
produção de insumos, deve-se executar um conjunto de ações deliberadas para atrair atrair novos 
produtores de partes e componentes49. 

Eletrônica de Consumo. Uma outra área em que potencialmente pode-se derivar uma demanda 
significativa para componentes é a de imagem e som. Desde o final da década passada o país 
construiu uma plataforma regional na área de imagem, em paralelo a um polo significativo de 
exportações de rádios e auto-rádios. Contudo, em ambos os casos, o setor vem perdendo substância 
por uma combinação de estagnação no mercado doméstico e competição com crescente intensidade 
da Ásia. As vendas externas de rádio e auto-rádios contrairam de US$ 311,7 milhões em 1998 para 
US$ 126,7 milhões em 2003, e o saldo comercial no segmento decresceu na mesma proporção. Em 

                                                 
47 De acordo com o vice-presidente da Sony-Ericsson. Ver Valor, 10 de março de 2004, p. B4 
48 Outros atores podem ter um papel também importante em transformar o país nesta direção. A Sony Ericsson planeja voltar a 
fabricar celulares em 2004 no país (possivelmente terceirizada para a Flextronics), ainda que produzindo apenas 800 mil unidades (de 
um modelo direcionado para renda mais elevada), metade das quais voltadas para exportação para outros países da América Latina. 
Ver Ibid. A Siemens, cuja primeira fábrica em Manaus está integralmente direcionada ao mercado doméstico, e é a terceira planta de 
celulares da empresa (as outras estão na Alemanha e na China), pretende iniciar as exportações em 2004, com base numa nova 
unidade no mesmo local, destinando 30% da produção ao exterior. Ver Valor, 1º de março de 2004, p. B4. 
49 Vale sublinhar que a Phillips Semiconductors tem uma planta em Manaus que fornece módulos com display, moldura de metal, 
guia de luz, base do teclado, alto-falante e polarizadores. O visor (display) do celular, porém, é fabricado apenas na China, pois, de 
acordo com a empresa, o volume ainda é insuficiente para justificar o investimento. De qualquer modo, está é a única planta fora da 
Ásia, onde mantém duas unidades na China e uma no Japão. Ver Valor, 26 de Fevereiro de 2004.   
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TVs a cores, após atingir um ápice de exportações e saldo comercial em 1991, houve igualmente 
uma contração significativa (de US$116,2 milhões e US$ 112,4 milhões para US$ 77,8 milhões e 
US$ 75,0 milhões)50.  

Em certo sentido, o país tenha talvez perdido uma oportunidade de criar uma indústria de 
componentes à época em que criou uma base de produção (e posteriormente exportação) em TV a 
cores. Ainda assim, é possível que uma nova oportunidade se abra com a introdução da TV digital, 
caso os preços dos aparelhos efetivamente caiam a um ponto de massificar seu consumo. De 
qualquer forma, as implicações para a indústria de componentes devem ser medidas 
cuidadosamente, e uma estratégia necessita ser desenhada para – havendo potencialmente escala 
suficiente – assegurar que uma política de demanda leve à internalização de uma base competitiva 
de componentes.  

Equipamentos de Informática. A chamada indústria de informática se implantou na década de 80, 
porém por erros no desenho da política, não chegou a adquirir massa crítica para se estruturar 
enquanto plataforma substantiva voltada para os mercados domésticos e internacional51. Quando 
houve uma mudança de orientação, o grau de atratividade do país já era menor, e muitos dos 
obstáculos para conformar uma indústria internacionalmente competitiva permaneciam. O resultado 
é que o mercado é dominado por pequenos integradores (estima-se em cerca de 69% das vendas de 
computadores no país) que operam à margem da legislação fiscal e de propriedade intelectual, 
enquanto que as maiores empresas não operam com escala suficiente para se tornarem vetores de 
penetração global52.    

Contudo, algumas das pré-condições para tanto já existem. Primeiro, o mercado não é pequeno: 
foram vendidos aproximadamente 4,6 milhões de computadores no país em 2003, ainda que apenas 
1,4 milhões por fabricantes legais. Segundo, os maiores atores da indústria – IBM, HP-Compaq, 
Dell, além da Itautec, entre outras, estão presentes no mercado. Terceiro, o governo tem em mãos 
um instrumento bastante eficaz para simultaneamente ampliar o mercado consumidor e comprimir o 
mercado cinza, que é a continuidade da redução da cunha fiscal53. 

De fato, a eliminação de determinados impostos (particularmente sobre insumos importados) 
aproximaria as empresas legais das integradoras semi-formais em termos de competitividade, e 
poderia ser considerada se houvesse um compromisso não apenas com o investimento, mas a 
adesão a um amplo programa negociado – com a indústria e seus principais atores – de reposicionar 
o país no mapa da indústria em termos dos mercado internacionais54. O essencial da abordagem é 
possibilitar o uso estratégico do mercado doméstico para alavancar a indústria globalmente. 
Atualmente este ativo nacional – de perto de 5 milhões de máquinas anuais – se perde em função da 

                                                 
50 Fonte Eletros-Alice.  

51 Para uma análise feita à época, ver por exemplo, do autor "The Informatics Sector in Brazil: Policies, Institutions and 
Performance of the Computer Industry," in F.W. Rushing and C.G.Brown, eds., National Policies for Developing High 
Technology Industries: International Comparisons, Westview Press, 1986.   
52 Os cinco maiores fabricantes legais de computadores de mesa são responsáveis por apenas 15% do mercado, em comparação com 
64,5% nos EUA.  
53 Este processo foi iniciado com o governo anterior ao isentar de IPI computadores com valor de vendas de até R$ 11,000. Mais 
recentemente, a Dell propôs ao governo zerar o imposto de importação sobre componentes, peças e partes – cuja alíquota média é de 
13,5% - contra compromisso de investimento. Ver Valor, 4 de Maio de 2004, p. B4.  
54 Uma redução desta natureza beneficiaria igualmente produtores de terminais bancários, entre outros, um nicho de mercado em que 
o país detém vantagens competitivas, denotado pelas exportações emergentes de empresas como a Itautec (ATMs para Argentina e 
Uruguai, e equipamentos PDVs para França e Portugal), FIC (terminais de rede para México e Cuba), Interprom (terminais PDV e 
impressoras de cupom fiscal para Sérvia-Montenegro), entre outras. De acordo com a Interprom (por meio de seu presidente), o 
suporte do governo deveria ser centrado “no financiamento das exportações, em ações comerciais como feiras e seminários no 
exterior, além de linhas de crédito par o incremento da produção.” Ver Valor, 28 de Abril de 2004, p. F2.    
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informalidade e da fragmentação dos produtores. Neste caso, somente uma política ativa de governo 
é capaz de mudar de forma significativa este quadro, e possibilitar uma transformação do segmento 
de equipamentos de informática. 

Conclusão 

Este trabalho sublinha a importância de se filtrar as políticas de governo para o setor produtivo com 
uma ótica de demanda. O desafio colocado pela retomada do crescimento é fazê-lo sustentável, 
estimulando o investimento e o consumo, e obedecendo as restrições macroeconômicas. Neste 
espaço limitado, é fundamental combinar tradicionais políticas voltadas à expansão da capacidade, 
modernização e inovação, coladas contudo a uma perspectiva de demanda, com a remoção das 
maiores barreiras – comerciais, logísticas, de distribuição – interpostas entre empresas e mercados. 
Finalmente, a eficácia da política depende não apenas de combinar fatores propulsores da oferta e 
da demanda, como fornecer um quadro de referência capaz de coordenar expectativas, sincronizar 
investimentos e apontar para um projeto de país. 
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A indústria foi submetida por anos a um relativo 
isolamento do mercado global. 

O mercado doméstico, motor do crescimento, entrou 
num longo período de letargia enquanto o comércio 
internacional se expandia vigorosamente. 
Durante cerca de 30 anos, o mercado mundial 
provou ser mais dinâmico e, na maior parte do 
tempo, menos volátil que o mercado doméstico.
A escala do mercado mundial é cerca de 14x maior 
do que o mercado doméstico (US$ 7 trilhões de 
export. x US$ 500 bilhões do PIB); o dinamismo é 
quase 3x maior; e a volatilidade, em geral, menor.

Indústria no Brasil: duas décadas de estagnação
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Maior escala, dinamismo e igual ou menor volatilidade 
teriam sido atributos centrais para um desempenho 
radicalmente distinto ao historicamente observado.

0,70991,45481,3127σ/µ
2,67612,77794,2018µ
1,89974,04145,5158σ

Brasil
1,12040,88391,3639σ/µ (coeficiente de variação)
6,13217,180312,2266µ (crescimento médio)
7,36086,346916,6760σ (desvio padrão)

Mundo
1993-20021983-19931973-83

Crescimento dos Mercados Mundial e Doméstico 

Fonte: OMC; Ipeadata. Mercado Mundial ~ exportações mundiais; mercado doméstico ~ PIB do país 
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O crescimento da indústria no país nos últimos anos 
foi relativamente medíocre, quando comparado ao 
mundo, às demais regiões em desenvolvimento, e de 
forma mais acentuada, ao sul e sudeste da Ásia. 

Ao mesmo tempo, este foi um crescimento altamente 
volátil, submetendo produtores a uma maior opacidade 
e incerteza quanto à trajetória futura da indústria, 
diminuindo conseqüentemente a atratividade dos 
projetos e a vontade de investir.
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5,52452,93148,1219σ/µ (coeficiente de variação)
0,59982,65260,8627µ (média)
3,31367,77587,0068σ (desvio padrão)

0,62,60,9Brasil
0,52,71,3América Latina e Caribe
4,46,98,5Sul e Sudeste Asiático
4,36,55,2Regiões em Desenvolvimento
2,02,83,1Mundo

1996-20011991-961981-91
Crescimento da Indústria de Transformação 

Fonte: Unido; Ipeadata. Elaboração própria

Baixo crescimento e enorme volatilidade levaram à 
redução da taxa de investimento
Isolamento econômico, elevado custo de capital e 
barreiras de acesso aos mercados enviesaram a 
estrutura da indústria.
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Síntese do posicionamento competitivo da economia (2003)

16,24

(5,39) (5,91) (4,94)

 Bloco Agropec. e
Florestal

 Bloco Mínero-
químico-

metalúrgico

 Bloco
Manufatureiro

Outros

Índice de Vantagem Comparativa Revelada:  “revelada” não somente pela competitividade intrínseca 
como pelas barreiras – domésticas e externas – enfrentadas pelos produtores brasileiros. Reflete a 
contribuição do setor para o saldo comercial do país, frente à corrente de comércio.
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Posicionamento Competitivo do Bloco Agro-Florestal 
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Posicionamento Competitivo do Bloco Mínero-Químico e 
Mínero-Metalúrgico
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Condições de equilíbrio macroeconômico do país: 
enquanto se estiver longe da “normalidade” 
macroeconômica, qualquer política industrial estará 
fadada ao insucesso ou a um reduzido impacto
Um entorno “microeconômico” favorável ao 
crescimento da indústria

• Segurança jurídica dos contratos
• Credibilidade das instituições
• Estabilidade das regras
• Previsibilidade das decisões

Adequação de infra-estrutura

A eficácia da política industrial depende:
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Problemas enfrentados pela nova política industrial

Instabilidade no cenário macro-econômico
Entorno, que continua gerando riscos e custos 
elevados
Ausência de quadro de referência que aponte para 
um projeto de país e uma visão de futuro para a 
indústria

• Atenue a percepção de risco
• Ajude a coordenar as expectativas
• Leve a uma sincronia de investimentos

Deterioração da infra-estrutura
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Historicamente ênfase na oferta
• Criação de capacidade
• Modernização
• Inovação

Temas cruciais ausentes nessa ótica
• Custo de capital e desenvolvimento de mercado de 

capitais
• Capital humano
• Mercados

Ótica da oferta
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A política de governo necessita ser informada pela 
dinâmica da demanda e atuar para remover as 
barreiras domésticas e externas de acesso aos 
mercados
A eficácia da política industrial é predicada em saber 
combinar e articular essas duas abordagens

• Visão atualizada da oferta
• Perspectiva da demanda em termos de filtros de política 

e instrumentos de atuação

Definir uma estratégia de intervenção adequada
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Uma política industrial olhando os mercados

Remover as barreiras domésticas, que aumentam o 
custo e reduzem a velocidade das transações na 
operação das empresas

• Movimentação de cargas e logística interna
– Infra-estrutura precária
– Obstáculos ao investimento

• Mobilidade trans-fronteira
– Aduanas
– Portos
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Uma política industrial olhando os mercados

Reduzir as barreiras externas de acesso aos 
mercados
Facilitar a constituição/ atração de vetores que 
conectem o país aos mercados globais

• Empresas nacionais com projeção mundial
• Multinacionais 
• Joint-ventures (com contratos de offtake, por exemplo)
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Uma política industrial olhando os mercados

Outras medidas: 
• Ênfase redobrada no financiamento às exportações, 

com envolvimento do mercado de capitais
• Parceria com grandes bancos para promoção 

descentralizada das exportações



17

Estudo de caso I: o Setor Siderúrgico

O Brasil é um pólo competitivo da siderurgia 
mundial, com custos de produção dentre os 
menores do mundo
A escala setorial ainda é relativamente baixa e não 
reflete a potencialidade e as vantagens 
comparativas do país
O mercado global de produtos planos siderúrgicos 
vem passando por mudanças estruturais
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Desde 1990, as exportações de placas têm se 
expandido a uma taxa duas vezes superior à de 
produtos siderúrgicos em geral, cerca de 10% a.a.

4,032,54elasticidade exportação em relação à
produção mundial

1,301,39taxa de crescimento da produção

5,233,53taxa de crescimento das exportações

1990-20011976-2001

Crescimento dos Mercados Mundial e Doméstico 

Fonte: IISI, World Steel Figures, 2003 Edition

Siderurgia
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Mirar os alvos certos para facultar salto de escala 
setorial

• O mercado externo
• Foco em placas

A condição de viabilidade de uma expansão 
sustentada é a remoção dos maiores obstáculos: 

• Custo de capital 
• Acesso a mercados

Siderurgia
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Estudo de caso II: o Complexo Eletrônico

No plano global, a indústria eletrônica parece estar 
irremediavelmente “bifurcada”: 

• a inovação é conduzida por empresas americanas, 
japonesas, algumas européias e da Coréia do Sul, 

• a atividade inovadora é ainda, em grande medida, 
gerada nos países e regiões com os sistemas nacionais 
de inovação mais avançados

• o processo de produção centra-se em empresas, 
algumas ainda integradas, mas principalmente naquelas 
que produzem para terceiros e a baixo custo, 
localizadas na China e nos países mais competitivos da 
Ásia.
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Questões centrais:
• Escala x fragilidade no segmento de componentes

– Ganhar escala em bens finais (telecom e TV digital) 
para depois integrar “para trás” (componentes)

• Escala x carga fiscal nos equipamentos de informática
– Eliminar tributos para igualar condições de 

competitividade e possibilitar o crescimento de 
empresas legais

– Contra-partida: investimentos e acesso aos mercados

Eletrônica


