
COMPETITIVIDADE 
GLOBALIZAÇÃO 

DA 

G. E. Ferreira 

MINERAÇÃO NACIONAL 

G. E. Ferreira 
Dsc. cm Engenharia Mineral 

Coordenação de Estudos c Desenvolvimento do CETEM 
Av. I pê, 900 - Cidade Univcrsitúria. 2 1495-590. Rio de Janeiro. RJ. 

RESUMO 

FRENTE A 

O estudo procura mostrar a compctitividéldc da mineração brasileira analisando o seu comportamento nos últimos anos. 
Os indicadores de competitividade da indústria mineral são comple\OS pelo fato do desempenho desta atividade estar 
muito relacionado ;I complc\idadc tecnológica característica de cada indústria c :Is diversidades das condições naturais de 
cada mina. A produç:1o mincréll brasileira é pequena, principalmente. levando-se cm conta o território nacional. ainda com 
imensas áreas prospectúvcis. Apesar de possuir um grande potencial. o país não teve. ao longo de sua história . políticas 
públicas const;mtes pma o desenvo lvimento da mineração nacional. O Brasil cst;\ . sem dú\'ida. entre os países com maior 
potencial mineral do mundo: no entanto, sua produção mineral precisa crescer cm bases ecologicamente sustcnt{tvcis para 
se colocar na vanguarda mundial dos países mineradorcs. 

PALAVRAS-CHAVE: Economia Mineral. Competitividade c Comércio E.\tcrior 

L INTRODUÇÃO 

Com a crescente intcmacionalização das economias, o estudo da competitividade dos países tem preocupado nos últimos 
anos as autoridades econômicas mundiais c os estudiosos da teoria cconômica. 

Econonústas de renome como Paul Kmgman, que no seu livro "Mitos c Fatos da Competitividade Nane-americana". 
mostra essa preocupação cm face da economia americana ter perdido proeminência c declinado sua impon;lnciél nél 
economia global nas últimas décadas. 

A parcela do Terceiro Mundo na produção de manufaturados c no PIB mundial. que. na década posterior a 1945. 
tinhél célído a níveis sem precedentes. vem-se C-'p<mdindo. A República Popular da China cst:í avançando cm ritmo 
imprcsssionante com ta\as de crescimento pró\imas de 10% nos últimos lO anos. Este país vem revelando capacidade de 
ajustamento à economia de mercéldo. achando-se pró\imo a incorporar-se ;) OMC-Organizaç5o Mundial de Comércio. O 
resultéldo desses novos acontecimentos é uma nova ordem mundial de progressiva internacionalização da vida cconômica 
c financeira, tendente a favorecer a concorrência, na qual posta cm pr:ttica a capacidade competitiva das ccononúas 
nacionais c das empresas. 

2. CONCEITO DE COMPETITIVIDADE 

A competitividade está condicionada e associada à estmtura sócio-econômico-financcira da nação c tem por base. entre 
outros, os seguintes vetares: quadro institucional (política cconômica, estabilidade política) :padr5o de cspccializaç5o (o 
que é produzido c sua adequação à procura, valorização dos recursos internos ):infra-cstmtura ( clícrgia. transponcs e 
comunicações);quadro sócio-cconônúco (relações sociais néls empresas c na sociedade) :tecnologia de produção ( grau de 
sofisticação ou obsolescência do parque industrial). 

Baseado nesses critérios descritos acima, o WEF - Fómm Econômico Mundial - divulga todo ano um relatório. 
relacionando as principais economias do mundo com os respectivos graus de competitividade. 

Tabela I -Competitividade de alguns países sclccionados. 
Pats Índice de Competitividade Rank 97 Rank 98 Rank 99 Rank 00 

Singapura 2,12 I 1 1 I 

EUA 1,58 4 3 3 2 
Hong Kong 1,4 1 2 2 2 3 
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Tai11an I.:lX ~ X (> .j. _) 

Canad;í U :l X .j. 5 5 
Chile 0,57 IX I] IX 21 
Mé:..;ico -0,20 ~~ ~~ ] 2 :lI -' -' ·' -' 
Costa Rica -(}_] ] 2X 4] ]4 ] 4 

Peru -<U7 ]8 .J.O ]7 ]6 

Argentina -0,65 ]7 ]7 ]6 42 
Venezuela -I ,0() 47 47 45 50 
Brasil -I _20 4X 42 46 51 .. 

No ta : O md1cc de compclltl\'ldaclc v;H ele] a-] . sendo o pnmc1ro o ele m;Hor compctJIIVJdadc c o segundo o de menor 
Fonte: WORLD ECONOMIC FORUM _ Compctitivcncss inthc World, Boston, WEF, 1999. 

Os índices mostram que o Brasil ainda mio é uma economia internacionalmente competitiva. c que, quase todas as 
instituições cconôn1tcas nac ionais, ainda carecem de eficiência. 

Os indi cadores de competitividade da indústria de mincraç;lo s;lo complc:..;os pelo fato elo desempenho desta ativicladc 
estar muito correlacionado ú co mplc:..;idadc tecnológica característica de cada indústria c ils diversidades das condições 
naturais ele cada mina, aspectos que impõem restrições adicionais :lutili;.ação de indicadores. 

3. A NOVA ORDEM NA ECONOMIA MUNDIAL 

A globalizaç;lo refere-se a um processo amplo de crescente intcgraç;lo de economias, culturas c relações soc iopolíticas 
entre p;lÍscs que vem afctando todas as regiões do planeta. cm todas dimensões da vida social das nações. 

O crescimento do comércio internacionaL nos últimos anos, ocorreu de maneira vc r1i ginosa não sendo acompanhado pelo 
PIB das nações (tabela I I) . 

Tabela li - Evolução da produção c comércio 

Anos 1950 1%0 197] 1()80 IIJIJO I 1)97 IIJIJX 
Produç;lo (PIB) 100 150 :170 400 500 600 700 
Comércio I 00 160 600 700 1100 1800 2 100 

-Nota: IIJ)I)= 100 
Fonte Fonte: WORLD ECONOMIC FORUM, Compctitivcncss in thc World, Boston, WEF, 1999. 

O que se vê , atualmcntc. é o Estado sem capital para investire as corporações empresariais com grande estoque de capital. 
Assim. as dez maiores corporações mundiais - Mitsubishi. Mitsui. ltochu, Sumimoto, General. Motors, Manrbeni , Ford. 
E:..;:..;on. Nissho c Shell faturarammais deU S$ U trilhiio cm 11J9X. Metade do patrimônio desses gmpos representados 
por prédios, múquinas. laboratórios c mais da metade dos funcionúrios estão sediados fora do país de origem c 60'% do 
faturamcnto é também obtido cm países estrangeiros (Gonçalves, 199X). 

4. TENDÊNCIAS DA MINERAÇÃO MUNDIAL 

A indústria c:..;trativa mineral na economia globalizada tornou-se. nos últimos anos, muito competitiva, principalmente, 
cm função : 

• da entrada no mercado mundial dos estoques da c:..;-URSS c países do Leste Europeu: 
·da colocaç;lo no mercado intcmacional dos estoques estratégicos dos EUA com o fim da guerra fria: 
·do crescimento da reciclagem c da substituição de metais por novos materiais ou materiais altcmativos: 
• das legislações ambientais mais rígidas. deslocando a mineração para os países emergentes. 

Os países da América do Norte, notadamcntc EUA c Canadú, procuraram desestimular a indústria c:..;trativa mineral na 
década de 90 adotando uma série de medidas corno seguem: 
- desa ti\'ação de parte do U.S. Burcau of Mines cm 1995: 
-reforma da "General Mining Law" de 1872, com imposição de um royalty sobre empresas de mineração: 
- fus;1o do Amcrican Mining Congrcss com o National Coai Association, dando lugar à National Mining Association: 
-aquisição de várias empresas de mineração americanas pelo capital estrangeiro : 
- a defesa da rnincraçiio no congresso americano se restringiu na representação de uns poucos estados do oeste: 
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-a negativa sistemática do governo americano na liberação de terras públicas para atividadcs de mineração: 
-a redução do estoque estratégico de bens minerais do governo americano: 
-a criação de divisões, para tratar de minas abandonadas cm departamentos provinciais do Canad;L 
-a instituição pelos governos provinciais do Canadá do depósito de caução pelas empresas de mineração. para f;vcr face 
às despesas com o fechamento de minas : 
- a falta de interesse da maioria das empresas de mineração americanas na privati;.ação da Companhia Vale do Rio 
Doce. 

5. TENDÊNCIAS DA MINERAÇÃO NO BRASIL 

A produção mineral brasileira é pequena, levando-se cm conta o território nacionaL ainda com imensas ;írcas prospectáveis. 
Apesar de possuir um grande potencial, o país não teve. ao longo de sua história . políticas públicas constantes para o 
desenvolvimento da mineração nacional. O Brasil . assim como a maioria dos países cm desenvolvimento. niio possui 
uma consolidação das diretrizes da sua política mineral. Em uma política para o desenvolvimento mineral. há que se levar 
cm conta que ela é instnunento de governo que visa. através de açõcs próprias. alcançar objctivos previamente plancjados. 
escolhidos pela sua oportunidade e conveniência. Assim, não é de estranhar que as nações desenvolvidas considerem 
sua política mineral como qüestão de soberania nacional. O Brasil cstú. sem dúvida. entre os países com maior potencial 
mineral do mundo; no entanto. sua produção mineral precisa crescer cm bases ecologicamente sustentáveis para se 
colocar na vanquarda mundial dos países mincradorcs. 

Tabela III- Alguns indicadores de países mincradorcs no mundo- I 998 
Indicadores Arnca do Sul Austral Ia l:lrasii Canada l::stados 

!Jnidos 
Superfície (I 000km2

) 1.221.0 7.686.8 8.547,4 9. 976.1 ~U6:l.l 

População (milhões) 41 ,8 18,0 155.8 28.6 260.5 

PNB (US$ bilhões) (I) 13].6 ]52.3 688.] 582.5 7.25].8 

PMB (US$ bilhões) (2) 15.5 17.0 14.5 15.7 ]7.6 

PMB/PNB ('Yo) 11 ,6 4,8 1.2 2.] 0.5 

PMB/km2 8,190.0 2.212.0 I. 700.00 1.574.0 4.016.0 

Exp.Mincrais/Exp.Totais ]6,7 32,1 20,4 I 0.5 O.:l 
Fonte: BRlTJSH GEOLOGTCAL SURYEY World Mmeral StatiStics. London. I 999. 

Com a mudança introduzida na Constituição de 1988. estabelecendo equiparação da empresa estrangeira ;I nacional. 
os órgãos de fomento c. principalmente, o DNPM. tem recebido constantes consultas de representantes de mincradoras 
intcmacionais interessadas cm aqui estabelecer-se. 

A previsão do DNPM- Departamento Nacional da Produção Mineral- é que. até 20 I O. serão necessários investimentos de 
US$ 4 bilhões cm pesquisa mineral cUS$ :lI bilhões em projetas da indústria mineral no Brasil. sem os quais o consumo 
interno não será suprido. Este cenário para se concretizar, dcpendcr:t de investimentos vultosos cm infra-cstmtura como 
estradas de ferro , energia clétrica c portos. Por outro lado. o ambiente geológico . a estabilidade económica. o processo 
de mudanças do papel do Estado c a crescente inserçiio da economia brasileira no contexto internacional silo f:tlores de 
peso para atração de investidores. 

A mineração no Brasil ainda não se impôs perante a sociedade como uma atividadc económica importante apesar de os 
minerais estarem presentes no cotidiano humano sob diversas fonnas. Assim, as estatísticas mostram que cada brasileiro. 
em média, consome anualmente 264kg de minério de ferro, cerca de 56 kg de aço: 2.68 kg de alumínio. I 66 kg de 
cimento, 1,29 kg de cobre c algumas toneladas de areia, brita c argila (BNDES, 2000). 

A África do Sul c a Austrália apresentam indicadores nlincrais mais evoluídos que os do BrasiL Na África do Sul a PMB 
atinge a mais de US$15 bilhões e na Austrália, a US$ I 7 bilhões, bem superior à do Brasil que registrou U S$14.5 bilhões 
cm I 998. Quando se leva cm consideração a produção mineral cm relaçilo ao território vê-se que o Brasil apresentou cm 
1998 a mais baixa relação PMB/km2 (BR lTISH Gcological.l 999). 

O valor da produção nlineral brasileira tem-se mantido, praticamente. estagnado nos últimos anos com crescimento de 7% 
entre 1990 c 1997, enquanto o PIB- Produto Interno Bruto- cresceu quase 80'% no mesmo período. A PMB- Produçiio 
Mineral Brasileira tem participado com cerca 2% do PIB durante os últimos anos. atingindo o auge cm I 992. quando 
chegou a ],1% de participação 

Os produtos energéticos, petróleo, carvão e gás, tradicionalmente, atingem mais de 50% do valor da produç;lo mineral 
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brasileira, que é muito co nccntmda cm poucas substúncias. Acrescentando-se aos energéticos o minério de ferro, brita c 
caldrio. chega-se a quase 75'% da PMB. 

A concentração també1n oco rre por empresas. pois as I O principais detêm mais de 50'% do valor da produção mineral 
brasileira. Lc\ ando-se cm considcraç;!o as grandes empresas do sctor cxtrativo de minério de ferro, tais como CYRD. 
MBR. SAM ARCO. FERTECO E SAM ITRI a participação no valor da produção mineral brasileira é de :n,ô'%. 

6. COMÉRCIO EXTERIOR DO SETOR MINERAL 

A balança comercial do sc tor mineraL cm I 999 acusou um supcr;ívit de US$ 496 milhões considerando-se inch1si\"C 
petróleo c gús naturaL como pode ser constatar na tabela 005 . 

O comércio intcrn~cional de bens de origem minem! rcali;ado pelo BrasiL cm I 999, com apro:ximadamcntc 180 países. 
decresceu 5_..1-'Y,,_ alcançando I 9 ô I 6 milhões. O País exportou para I 66 parceiros c importou de 11 7: obteve saldo positivo 
com I 18 países c saldo dcsfm or;Í\ c! co m 62 . segundo o DNPM . 

Tabela IV- Comércio E.\tcrior Mineral- l 995/99 - milhões deUS$ 

1995 19% I 997 1998 1999 
lmpo rtaç:!o 9_..1-4(> I 1,005 I 1.855 9.945 9,5(,() 

E.\portação 10.848 IIJ55 IUIO I 0,805 10Jl58 
Sa ldo I ,402 150 -745 8(}0 4% 

Fonte : DNPM 
Nota : Inclui petróleo c gús 

Os grandes importadores de produtos minerais brasileiros têm sido nos últimos anos os Estados Unidos com cerca de 
25 '% do total exportado, seguidos do Japão com I 0%, Argentina com I O'% c Alemanha com ó% •. 

Pelo lado dos países fornecedores, destacam-se também os Estados Unidos que nos últimos 5 anos exportou I 2'% do total 
importado pelo BrasiL Argélia 9'%, Argentina com 9'%, Ycncwcla US$ 908 milhões c Nigéria 7%. 

Ainda segundo dados do DNPM o valor exportado do sctor mineral cm I 999 foi deUS$ 10.058 milhões. inferior cm 
7.(l% ao registrado cm 1998. 

Em I 999. as exportações de bens minerais primúrios atingiram US$ :u milhões permanecendo sem grandes va riações 
no triénio I 997-1999, represe ntando cerca de 10% do totaL Nesse contexto. o minério de ferro foi o principal item da 
pauta. participa ndo com 82.6% da receita gerada. Do total dos bens minerais C.\ portados, apenas quatro (alumínio.caulim. 
ferro. rochas ornamancntais) correspondem a 9:1,2% do valor da pauta da cxpot1aç;1o mineral. O segmento manufaturados 
c co mpostos químicos vem bai.\ando sua participação no total das exportações do sctor mineral. Em I 997 estes 
representavam 75% do total. caindo cm I 998 para 70% para atingir a 66% cm I 999. 
Quanto ús importações, o DNPM registrou que as mesmas declinaram. passando de US$ 9 945 milhões cm I 998. 
para US$ 9.560 milhões cm 1999. rcdu;.indo-sc cm 3,9'%. Os gastos com o petróleo atingiram US$ 2. I bilhões, o que 
representou 20'% dos dispêndios totais com as importações c mais de 50'% do gmpo dos bens prim;írios. Além desse 
produto, sào destaques no segmento dos bens primários: o carvão mineraL com participação de 14,5%, mesmo com uma 
redução de dispêndios: o pol~1ssio participando com 10.7'%, que diminuiu suas compras cm 3.0%; c o cobre, aumentando 
a sua participação c suas compras cm ó% c 27%, respectivamente. 

7. FUSÕES E AQUISIÇÕES RECENTES 

As principais fusões c aquisições na indústria cxtrativa mineral aconteceram, sobretudo, a partir do fmal dos anos 70 c 
início da década de 80 c continuam nos dias aluais. 

Em I 985. a BH P, maior mincr;Jdor;J da Austrúlia, adquiriu 25% das açõcs que a Amax Iron Ore Corp. tinha da MI. 
Newman. passando a deter 85% de participaç;lo nesta última mincradora . 

Agindo desta forma, a BHP passou a ser a maior fornecedora de minério de ferro para o mercado japonês. A BHP, com 
as novas aquisições c participações agora na MI. Newman c Robc Rivcr. ficou com a hegemonia do mercado japonês, 
preocupando as usinas nipónicas, pois a sua parcela no mercado passou a ser de 40%. A Hancock Mining fez acordo 
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com a BHP cm 1987, para que essa última desenvolvesse a mina de Me Camcys Monstcr usando a infra-estrutura da Mt 
Newman. No início da década de 90 a BHP adquiriu mais uma concorrente. assumindo os 70% restantes da participação 
na Mt Goldsworth, passando a ser dona absoluta dessa empresa. 

Assim, depois dessas aquisições, a BHP passou a ter capacidade para produzir 3.5 milhões de toneladas de minério de 
ferro, tomando-se a maior concorrente da Hamcrslcy. 

A australiana BHP e a anglo-australiana Hamcrslcy, discutem uma fusão. que podcr:í mudar a atual participação da 
Companhia Vale do Rio Doce no mercado mundial de minério de ferro. podendo as duas atingirem uma produçilo de 12.5 
t /a. 

As duas empresas sempre foram aguerridas concorrentes, c isso era muito bem utilizado pelos japoneses para reduzir 
preços do minério durante as negociações. Em princípio. isso podcrú ser bom para as brasileiras CVRD c MBR as 
usinas de aço do Japão, certamente. não v:lo querer ficar nas m:los de um fornecedor gigante. Das cerca de 130 milhões 
de toneladas que o país impo11a por ano. bem mais da metade, s:lo da Austrúlia - das duas empresas (BHP c Hamcrslcy) 
c da Robc River, quinta do mundo. 

Em 30 de maio de 2000, a Companhia Vale do Rio Doce. através de sua subsidiúria ltabira Rio Doce Company Limitcd 
(!TACO). adquiriu 4 bilhões de açõcs ordinárias c 4,2 bilhões de açõcs preferenciais da S.A. Mincraç:lo Trindade 
- SAMITRI, passando a deter seu controle acionúrio. 

A CVRD tornou pública a fonnaç:lo de uma aliança com a Thc Brokcn Hill Proprictary Co mpany Limitcd (BHP). com 
sede cm Melbourne, AustrMia, visando à racionali zaç:lo da c:-;ploraç:lo do complc:-;o mineral de Alegria. localizado 
no Estado de Minas Gerais. Esta nova aquisiç:lo da CVRD fa z parte da estratégia de se concentrar nas atividadcs de 
mincraç:lo c logística c consolidar-se como a maior mincradora de minério de ferro do mundo . Co m o Grupo BHP. a 
Companhia Vale do Rio Doce divide cm soe% a participaç:lo no capital da SAM ARCO Mincraç:lo S. A. 
Além da aquisiç:lo da SAMITRL SAMARCO a CVRD adquiriu também . no primeiro semestre de 2000. o controle 
acionário da SOCOIMEX, empresa com capacidade de produç:lo de 7 milhões de toneladas de minério de ferro 
Atualmente o Gmpo CVRD controla a FERTECO, em I 00'% do seu capital assim como a FERTECO INTERNACIONAL. 
Nas Minas da Serra Geral a CVRD tem associaç:lo acionúria com o Grupo Kawasaki tendo a p1imcira a participaç:lo de 
.51'Yo e a Segunda 24,5%. 

8. CONCLUSÃO 

O volume da produç:lo mineral brasileira é pequeno, levando-se em conta o território nacional. com imensas úreas 
ainda prospectáveis. Embora representando 3ú'X, do território da Amé1ica do SuL o pais tem recebido somente .5% dos 
investimentos em e:-;ploração mineral do continente. 

Os recursos internacionais para a mineraç:lo encolheram drasticamente c o Brasil é considerado menos priorit<irio do 
que alguns dos seus vizinhos dos Andes - região de solo comprovadamente fértiL do ponto de vi sta mineral. Quando 
os capitais disponíveis para e:-;ploração mineral eram fartos. esses países foram competentes para atraí-los. enquanto o 
Brasil rechaçou-os. As condições institucionais, legais c tributárias brasileiras precisam. portanto. ser significativamente 
mais atraentes do que a dos nossos competidores latinos. Hoje elas continuam prcc:'trias. sendo neccssúrio desonerar. 
desburocratizar, melhorar as garantias legais e elevar significativamente os investimentos. principalmente. em pesquisa 
mineral. O incentivo do govemo à iniciativa privada nacionaL na pesquisa c na lavra dos bens minerais. n:lo deve ter 
sentido paternalista, pois, sem a ajuda do Estado, só restaria ao país duas opções: alicnaç:lo da mincraç:lo nacional às 
empresas multinacionais ou estatizaç:lo geral. 

É incontestável a importância da indústria mineral no Brasil com um comportamento relevante. tanto no volume da 
produção, quanto nos investimentos, na geraç:lo de divisas c no recolhimento de impostos. Se somados os embarques 
de minério aos manufaturados, incluindo o aço, verifica-se que o feiTO é o produto mais importante das e:-;portaçõcs 
brasileiras. Isto sem contar a maciça participaç:lo do ferro e do aço em inúmeros produtos industrializados como 
automóveis, navios c outros produtos acabados. 

A indústria e:-;trativa de minério de ferro é no contc:-;to da indústria nacional um caso atípico pela sua organizaç:lo, 
estmtura empresarial c participaç:lo no mercado mundial. A indústria encontra-se bem cstmturada com alta escala de 
produção, infra-estmtura eficiente e própria, boa articulaç:lo com os compradores permitindo o escoamento da produç:lo 
sem as dificuldades comuns às demais empresas nacionais. Em todas as grandes empresas existem políticas de qualidade 
e produtividade e as reservas garantem produç:lo por mais de I 00 anos. 
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Dentre os entraves existentes na indústria mineral. destacam-se os baixos preços do minério no mercado externo c 
também a pouca utiliz.ação de mão-de-obra na modema cxtração mccanú.ada dos minérios exportados A estratégia da 
desvalori zação das matérias-primas minerais, é. muitas vezes. manipulação das transnacionais que, operando nos países 
fornecedores de matéria prima. cobrem os prcjuíz.os da mineração, com o alto lucro das indústrias de transformação 
localizadas nos países sedes. 

A falta de incentivos ú mincraç<lo c a pesada carga tributária incidente sobre a mesma inibem os investi menos no sctor c 
colocam os minerais brasileiros exportados cm desigualdade na concorrência internacional. 
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