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RESUMO 

 

 

Traz uma apresentação das principais teorias de desenvolvimento econômico e do 
modelo adotado pelo Brasil para se desenvolver, tendo como estratégia a industrialização de 
seu território. Ao mesmo tempo, discute a inserção do Nordeste brasileiro nessa dinâmica, o 
que possibilita compreender a trajetória do Ceará e as escolhas feitas pelo governo estadual 
para promover o crescimento e o conseqüente desenvolvimento de sua economia. A partir do 
estudo da Companhia Siderúrgica de Pecém, em implantação no Estado, faz uma abordagem 
crítica do papel desempenhado pela atração de investimentos dessa natureza, como estratégia 
para a industrialização, tendo em vista o desenvolvimento econômico do Ceará. Para suportar 
sua execução, foi realizada extensa pesquisa bibliográfica sobre os pressupostos teóricos que 
orientam a questão do desenvolvimento econômico, a caracterização do setor siderúrgico, 
assim como entrevista com representantes da usina objeto de análise, o que, após cruzar as 
informações, permitiu, ao final, extrair conclusões acerca da contribuição, ou não, do 
empreendimento, e ainda sobre o planejamento e a condução das políticas de industrialização 
tendo em vista o desenvolvimento estadual. 

 
Palavras-chave: Desenvolvimento econômico. Industrialização. Siderurgia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ABSTRACT 

 

 

It brings a presentation of the main theories of economic development and the 
model adopted by Brazil to develop, with the industrialization strategy of its territory. At the 
same time, discusses the integration of the Brazilian Northeast in this dynamic, which allows 
understanding the trajectory of Ceará and the choices made by the State government to 
promote growth and consequent development of its economy. From the study of Companhia 
Siderúrgica de Pecém, in implantation in the State, makes a critical approach to the role 
played by the attraction of investment such as a strategy for industrialization, in view of the 
economic development of Ceará. To support its implementation was conducted extensive 
research literature on the theoretical assumptions underlying the question of economic 
development, the characterization of the steel industry, as well as interviews with 
representatives of the plant under examination, which, after crossing the information, allowed 
to the final, obtain conclusions about the contribution, whether or not, of the enterprise, and 
on the planning and conduct of the current industrialization policy aiming at the development 
of the State. 

 
Keywords: Economic development. Industrialization. Steel. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problematização e justificativa 

 

A formação histórica e econômica brasileira foi caracterizada pela estruturação do 

País em diferentes regiões, com vocações produtivas, condições de produção e produtividade 

bastante divergentes, gerando diferenciações não apenas setoriais, mas também desigualdades 

socioeconômicas e desequilíbrio espacial entre as várias regiões. Ainda hoje, o desequilíbrio 

econômico regional é um dos mais graves problemas brasileiros. Ele vem sendo abordado por 

sucessivos governos, que já experimentaram desde o assistencialismo direto aos bolsões de 

miséria, até grandes projetos infra-estruturais de desenvolvimento, passando pela destinação 

de parcelas significativas de recursos, por meio da renúncia fiscal, para o estabelecimento de 

empresas privadas. Entretanto, todas estas iniciativas não alteraram o quadro de concentração 

de renda na Região Sudeste, seguida pela Região Sul, persistindo, por outro lado, o atraso do 

Nordeste em relação a estas regiões e também do Ceará, na comparação com outros estados 

nordestinos. 

Na análise dessa questão, observa-se que o desequilíbrio regional é razão direta do 

desequilíbrio no desenvolvimento. Não há como negar a relação entre o desenvolvimento e as 

desigualdades regionais. E a explicação para estas diferenças pode ser atribuída, sobretudo, ao 

processo da industrialização brasileiro, movimento este que remonta aos últimos anos do 

século XIX, com uma segunda fase ocorrendo no período da Primeira Guerra Mundial, 

quando o conflito impediu as potências capitalistas de continuarem o fornecimento de 

manufaturas, iniciando, assim, o processo de substituição das importações no Brasil, 

beneficiando a implantação de fábricas pelo País. 

Em 1929, adveio a grave crise do sistema capitalista mundial, que, de certa forma, 

relaciona-se à terceira fase de desenvolvimento do parque fabril brasileiro, iniciada em 1930, 

com a revolução. Nesse período, a industrialização ganhou corpo e se firmou, formando-se 

um mercado verdadeiramente nacional para a indústria, em razão da quebra de barreiras entre 

as distintas unidades da federação, o que facilitou a livre circulação de mercadorias, levando à 

fusão dos mercados isolados e locais. 

Nesta época, a construção de portos, ferrovias e rodovias integrou fisicamente as 

regiões espacialmente dispersas do País. Porém, é preciso destacar que a industrialização não 

se difundiu igualmente por todo o Brasil. Ao contrário, os investimentos em infra-estrutura, os 

incentivos governamentais e atração do capital privado concentraram-se principalmente no 
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Sudeste, mas especificamente em São Paulo, que se tornou o estado mais industrializado do 

Brasil. Mais tarde, a ascensão de Juscelino Kubitschek ao poder, em 1956, marcou o início do 

processo de industrialização inteiramente ajustado aos interesses do capital internacional. A 

execução do Plano de Metas1 de Juscelino foi, nesse sentido, a grande responsável pela 

definitiva configuração do modelo de desenvolvimento industrial que o Brasil finalmente 

adotaria.  

Entretanto, o desenvolvimento do capitalismo no País, com a intensificação das 

relações da principal região industrial do Brasil com as demais regiões, aprofundara as 

distâncias econômicas e sociais, sobretudo com o Nordeste, cuja economia encontrava-se 

estagnada, figurando entre as áreas de maiores índices de pobreza do mundo. 

A questão regional só veio a ganhar destaque na agenda nacional, quando 

Juscelino criou, então, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), 

representando uma proposta de política para promover o desenvolvimento dessa região. Nesse 

sentido, a industrialização continuava sendo apresentada como elemento central. Foi criada 

ainda a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), sendo esta 

responsável pela elaboração de diversos planos para a região. E, em termos operacionais, foi 

implementado um mecanismo de financiamento assentado nos incentivos fiscais, o Fundo de 

Investimentos do Nordeste (FINOR), visando a intensificação de investimentos industriais na 

região. 

Porém, apesar dessas iniciativas terem proporcionado uma desconcentração 

industrial no País, que aconteceu a partir de São Paulo, marcando a maior parte das 

transformações que tiveram impacto sobre o Nordeste nas décadas de 1960 a 1980, esta ainda 

não foi significativa. Na verdade, os resultados ficaram aquém do esperado e, além disso, essa 

desconcentração industrial chegou à região trazendo consigo a falência do Estado Nacional, 

desde o aprofundamento da crise econômica no fim dos anos 1970 e das políticas que 

amparavam a construção do mercado interno, havendo também o esgotamento do crescimento 

industrial em meados dos anos 1980.  

                                                 
1  Em seu mandato presidencial, Juscelino lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento, também chamado de 

Plano de Metas, que tinha o célebre lema "Cinquenta anos em cinco". O plano tinha 31 metas distribuídas em 
cinco grandes grupos: Energia, Transportes, Alimentação, Indústria de base, Educação, e, a meta principal ou 
meta-síntese: Brasília. Esse plano visava estimular a diversificação e o crescimento da economia brasileira, 
baseado na expansão industrial e na integração de todas as regiões do País por meio da nova capital localizada 
no centro do território nacional. 
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Como resultado, os anos 1990 foram marcantes para a economia brasileira e, 

sobretudo regional, pois o agravamento da crise fiscal-financeira do País, compreendendo-se 

aí as unidades da Federação, provocou a eliminação da capacidade estatal em promover o 

desenvolvimento econômico. O Estado desenvolvimentista, superavitário, patrocinador da 

desconcentração, ou concentração, das décadas anteriores perde qualidade, sob a alegação da 

busca do equilíbrio nas contas públicas.  

Dessa forma, devido à falta da continuidade de políticas nacionais que visassem o 

desenvolvimento e o equilíbrio regional, reforçada ainda pela extinção da SUDENE, em 2001, 

e do seu principal mecanisnmo de financiamento, o FINOR, os estados do Nordeste, no 

intuito de reverter esse quadro, intensificaram, por conta própria, a estratégia de atração de 

investimentos privados para os seus territórios. Esta prática dos governos estaduais causou 

certa disputa entre eles, a chamada "guerra fiscal". Isto porque, estas unidades da federação 

passaram a concorrer pelos investimentos oferecendo pacotes de incentivos cada vez mais 

elevados para atrair novos empreendimentos. 

No caso do Ceará, não foi diferente. Observa-se que a preocupação com o 

desenvolvimento do Estado é uma constante desde meados do século passado, haja vista que 

diversos governos estaduais elaboraram políticas públicas com esse intuito, onde, para 

alcançar seu objetivo, também foi atribuído papel relevante à atração de unidades industriais. 

Segundo os defensores desse tipo de estratégia, supõe-se que as empresas atraídas venham a 

contratar mão-de-obra local e um importante resultado deveria ser o maior rendimento das 

pessoas ocupadas nos municípios-sedes dessas indústrias. Além do que, dependendo da 

atividade industrial, espera-se que estas empresas também atraiam outras para o entorno, 

formando pólos industriais baseados nas relações de insumo-produto.  

Com relação às políticas de incentivo à industrialização do Estado, é possível 

identificar dois momentos distintos. No primeiro, que compreende as décadas de 1960 e 1970, 

observa-se que houve acentuada preocupação com o desenvolvimento da infra-estrutura. No 

segundo, com origem na década de 1980, a preocupação principal foi a atração de 

investimentos industriais, e o principal marco dessa linha de atividade foi a instituição, em 

1979, do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), posteriormente aperfeiçoado e utilizado 

em diversos programas de atração de investimentos industriais. 

De lá para cá, projetos estruturantes, como indústrias de base e de bens de capital, 

justificados pelo fato de que empreendimentos dessa natureza provocam efeitos de 

encadeamento, induzindo a instalação de outras indústrias no entorno, estão entre os 

segmentos e cadeias produtivas privilegiados por meio desse mecanismo. Assim, setores 
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como a siderurgia, refino de petróleo e, mais recentemente, de energias alternativas têm sido o 

foco do governo estadual. 

No caso específico da siderurgia, o desenvolvimento econômico, fundamentado 

na industrialização, tem no aço um insumo básico. Ele é um produto de extrema importância 

na dinâmica da atividade econômica, assumindo papel determinante no funcionamento da 

economia, sobretudo por figurar como elemento essencial para o perfeito encadeamento de 

diversas outras cadeias produtivas. Dessa forma, uma das principais apostas para o 

desenvolvimento econômico do Ceará, tem sido a captação de projetos visando a implantação 

de uma usina siderúrgica, com vistas a tornar o Estado, em um futuro próximo, um pólo 

siderúrgico e metal-mecânico. E é nesse contexto que emerge o projeto da Companhia 

Siderúrgica de Pecém (CSP), formalizado por meio de um protocolo de intenções assinado 

entre os investidores privados e o governo do Ceará em novembro de 2007. 

Entretanto, quando nos deparamos com uma estratégia de desenvolvimento 

baseada na industrialização, a partir da atração de investimentos, como no caso presente do 

Ceará, não se pode deixar de considerar as características já observadas no processo de 

industrialização brasileiro e os resultados obtidos, sobretudo com a inserção do Nordeste na 

nova dinâmica nacional. Isto porque, ao caracterizar esse processo, diversos pesquisadores 

constataram que apesar de economia ter se diversificado nas últimas décadas, a guerra fiscal, 

assim como o perfil das empresas atraídas, acabou dificultando a formação de aglomerações 

industriais, o que, por sua vez, prejudicou a geração de efeitos de encadeamento sobre a 

economia local, resultando, assim, em sérios problemas, sobretudo, para o mercado de 

trabalho. Por não gerar muitos empregos e não aumentar a renda dificulta-se a formação de 

um mercado interno forte, condição para viabilizar o crescimento e, por sua vez, o 

desenvolvimento econômico. 

Ao mesmo tempo, não se pode deixar de destacar, que esse modelo de 

industrialização pouco adiantou, também, para melhorar os indicadores sociais. A face cruel 

da pobreza ainda aparece com muita visibilidade e a exclusão e as desigualdades sociais 

continuam muito presentes no Ceará. O Estado ainda é uma das unidades da federação com 

piores indicadores sociais, além do mais, sua posição em relação aos outros estados não vêm 

melhorando significativamente ao longo do tempo, apesar dos níveis expressivos de 

crescimento econômico, na comparação com o Nordeste e o restante do País. 

Assim, movidos pelo quadro de desigualdades que ainda persiste no Estado; pela 

constatação de que o caminho escolhido pelo governo cearense para promover o 

desenvolvimento continua baseado fundamentalmente na atração de grandes empresas; e 
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ainda pelo perfil dos empreendimentos que estão sendo atraídos para o seu território, é que 

nos propomos a estudar as perspectivas de desenvolvimento da economia cearense, tendo 

como estudo de caso a implantação da CSP. 

 

1.1.1 Problema da pesquisa 

 

Diante do exposto e das expectativas do governo estadual acerca da implantação 

desse empreendimento, cabem os seguintes questionamentos: 

a) A estratégia de industrialização baseada em um setor chave, no caso a 

siderurgia, nos moldes em que está sendo proposto, contribuirá para o 

desenvolvimento do Estado ou apenas para o crescimento da sua economia? 

b) Como supõem os defensores da política de incentivos fiscais a partir da atração 

de investimentos privados, a CSP poderá produzir os efeitos esperados, baseados 

nas relações de insumo-produto, ou seja, de emprego/renda e de produção? 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo refletir sobre o papel da CSP na 

promoção do desenvolvimento econômico do Ceará. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para que o principal objetivo seja atingido, procuraremos: 

a) esboçar um referencial teórico sobre desenvolvimento econômico e estratégias 

de industrialização que permita analisar o papel da CSP no processo de 

desenvolvimento econômico do Estado; 

 b) caracterizar a cadeia produtiva do aço a fim de entender o papel de uma usina 

siderúrgica para a dinamização da economia, sobretudo por este insumo se 

configurar como elemento essencial para o perfeito encadeamento de diversas 

outras cadeias produtivas. 
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c) A partir do perfil da CSP, analisar se os efeitos de encadeamento passíveis de 

se concretizarem serão significativos, ou não, para promover o desenvolvimento 

da economia local; e, por fim, 

d) refletir sobre o modelo adotado pelo Governo do Ceará para promover o 

desenvolvimento estadual à luz das teorias abordadas. 

 

1.3 Hipóteses iniciais 

 

Os questionamentos aqui apresentados e os objetivos pretendidos com este 

trabalho apontam para possíveis hipóteses iniciais de investigação científica. Assim sendo, 

acreditamos que: 

a) a instalação da CSP, em função do perfil do empreendimento, tende a se 

consolidar mais como um enclave implantado na região, em que os efeitos de 

encadeamento da produção e de multiplicação de renda devem ocorrer, na 

verdade, com o exterior e não com a economia local; 

b) esses efeitos deverão ser indiretos, ocorrendo lateralmente, a partir do estímulo 

ao setor de serviços no município-sede do empreendimento; 

c) assim sendo, a estratégia de industrialização baseada na siderurgia, nos moldes 

em que está sendo proposta, poderá contribuir mais para o crescimento da 

economia cearense, em termos de produto e das vendas externas, que, na verdade, 

para o seu desenvolvimento. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

2.1 Referencial teórico e as etapas da pesquisa 

 

Para que fosse possível o desenvolvimento deste trabalho foram seguidas algumas 

etapas. A primeira delas consistiu em extensa pesquisa bibliográfica envolvendo autores 

atuais e consagrados nas áreas de desenvolvimento econômico, economia brasileira e, 

especialmente, economia do Nordeste. Para tanto, foram consultados livros, pesquisas 

publicadas, matérias, entrevistas e artigos de jornais e ainda publicações na internet, tendo em 

vista os temas em questão. 

Na discussão sobre as teorias de desenvolvimento econômico nos referenciamos a 

vários autores para relacionar as principais teorias convencionais sobre o assunto em estudo. 

Nesse contexto, não podíamos deixar de nos remeter a teóricos como Arthur Lewis, Ragnar 

Nurkse e Rosenstein-Rodan, a partir de seus artigos originais, a fim de aprofundar as idéias 

defendidas. Foram consultados também pesquisadores como Ana Maria Bianchi e Joaquim 

Miguel Couto, que tão bem discorreram, respectivamente, sobre as teorias de Albert 

Hirschman e Raul Prebisch; sem deixar de mencionar José Nali de Souza e sua abordagem 

sobre François Perroux, com seus pólos de crescimento e desenvolvimento, e sobre Douglas 

North e a teoria da base exportadora. Já na apresentação da teoria do desenvolvimento 

endógeno, nossa maior referência foi Antonio Vasquez Barquero. 

Para fundamentar a discussão sobre o desenvolvimento econômico brasileiro e sua 

estratégia de industrialização, assim como a inserção do Nordeste do País nesse processo, não 

podíamos deixar de fazer referencia a Celso Furtado que, com seu pensamento sobre 

desenvolvimento e subdesenvolvimento e ainda sobre a formação econômica do Brasil, 

estimulou a adoção de políticas intervencionistas sobre o funcionamento da economia 

nacional. Ao mesmo tempo, também foram bastante valiosas as colaborações de autores como 

Tânia Barcelar de Araújo, Cleide Bernal, Assuéro Ferreira, Suely Salgueiro Chacon, Fernando 

José Pires de Souza e José Pessoa de Oliveira na fundamentação sobre a estruturação da 

economia nordestina. Já pesquisadores como Jair do Amaral Filho, Antônio Glauter Teófilo 

Rocha, Maria Ângela Campelo de Melo, André Luís Forti Scherer, Carlos Américo Leite 

Moreira e Clarisse Castilhos, assim como Suely Salgueiro Chacon, foram as principais 

referências para tratarmos sobre a chamada guerra fiscal entre os estados nordestinos, na 

disputa por empreendimentos privados. 
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Para apresentar os aspectos históricos do desenvolvimento industrial do Ceará e 

das  estratégias empreendidas nessa direção, citamos Roseane Medeiros e Paulo Pontes, com 

sua abordagem sobre a política de desenvolvimento industrial do Estado e realizamos, 

também, pesquisa direta na página da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará 

(ADECE) na internet. Em paralelo, também continuamos nos remetendo a Jair do Amaral 

Filho, Suely Salgueiro Chacon e Carlos Américo Leite Moreira e suas reflexões sobre a 

estratégia adotada. Assim como para discorrer sobre os reflexos dessa política sobre a 

economia estadual, nos valemos de estudo emprendido por Flávio Ataliba Barreto, Pedro 

Andrade Costa, Carlos Alberto Manso e Paulo Faustino Matos sobre os principais indicadores 

de renda, pobreza e desigualdade no Ceará, em comparação com o Brasil e o Nordeste; e 

ainda ao Perfil Básico Regional do Estado, publicado, em 2009, pelo Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). Sem deixar de citar, também, as diversas matérias 

alusivas ao assunto veiculadas nos principais jornais locais. 

Em uma segunda etapa do trabalho procuramos caracterizar o setor siderúrgico, a 

fim de compreender a importância da implantação de uma indústria de base, como a 

siderurgia, para o desenvolvimento econômico de uma região. Nesse sentido, nos valemos 

basicamente de pesquisa empreendida por Ângela Maria Morandi, que muito bem 

caracterizou essa indústria no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo em que consultamos 

dados e informações disponibilizados pelo Instituto Aço Brasil (IABr) e pela World Steel 

Association (WSA), em suas páginas na internet; assim como estudo sobre a siderurgia 

confeccionado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em parceria com os 

ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e da Ciência e 

Tecnologia (MCT) e com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

O uso em particular dos autores anteriormente citados e a caracterização da 

atividade siderúrgica contribuíram, sobremaneira, para a compreensão do campo estudado e 

embasaram teoricamente, em um terceiro momento da nossa pesquisa, a condução de 

entrevista com representante da usina e a análise do projeto da CSP, a fim de compreender a 

sua possível contribuição para o desenvolvimento da economia estadual.  
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A Figura 1, a seguir, sintetiza as etapas seguidas para consecução da nossa 

pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 
                                    Figura 1 – Síntese das etapas da pesquisa (Fonte: o autor) 

 

 

2.2 Estrutura do trabalho 

 

Levando-se em consideração os objetivos da pesquisa e a metodologia utilizada, o 

presente trabalho está estruturado em sete capítulos, apresentados como segue. 

Em um primeiro capítulo, introdutório, discorremos sobre a importância do tema 

em estudo, apresentando a problematização e o problema da pesquisa, o que nos motivou a 

estudar esse tema, os objetivos propostos, assim como as hipóteses iniciais do nosso estudo. 

Em seguida, em um segundo capítulo, apresentamos a metodologia utilizada para 

atingirmos esses objetivos e, conseqüentemente, podermos responder o problema da pesquisa. 

No terceiro capítulo, esboçamos um referencial teórico sobre desenvolvimento 

econômico e estratégias de industrialização que nos permita, em capítulo posterior, analisar o 

papel da CSP para o desenvolvimento econômico do Ceará. 

1ª Etapa 
Construção do referencial teórico 

2ª Etapa 
Levantamento de dados e informações e 

caracterização do setor siderúrgico 

3ª Etapa 
Estudo de caso 

4ª Etapa 
Apresentação dos resultados, principais 

conclusões e recomendações 
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No quarto capítulo, relatamos a experiência brasileira no processo de 

desenvolvimento, mostrando as alternativas escolhidas e políticas adotadas, que acabaram por 

influencia e determinar o caminho percorrido pelos estados nordestinos, e nesse contexto pelo 

Ceará, na implementação de uma política de atração de investimentos, baseada na renúncia 

fiscal, como forma de acelerar o seu desenvolvimento. 

Após a construção desse referencial teórico, em um quinto capítulo, 

caracterizamos o setor siderúrgico no Brasil e no mundo, a fim de entender o papel de uma 

usina siderúrgica para a dinamização da economia, sobretudo pelo aço se configurar como 

elemento essencial para o perfeito encadeamento de diversas outras cadeias produtivas. 

No sexto capítulo, apresentamos o projeto da CSP, os fatores que determinaram a 

sua instalação no Ceará, bem como os principais números, em termos de expectativas, 

relativos à usina - investimento, capacidade da produção e geração de emprego e renda. Nesta 

parte do trabalho, cruzamos os referenciais teóricos previamente estudados com a o perfil da 

usina siderúrgica em questão e averiguamos, a partir da sua implantação, se os efeitos de 

encadeamento passíveis de se concretizarem seriam significativos, ou não, para promover o 

crescimento e o conseqüente desenvolvimento econômico do Estado. 

Por fim, no sétimo e último capítulo, mediante os resultados encontrados, 

apresentamos uma conclusão relativa ao tema proposto, apontando para algumas 

recomendações, sem, no entanto, deixarmos de esclarecer que esta possivelmente apontará 

para novas hipóteses que, por sua vez, poderão resultar em novas pesquisas. 
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3. AS BASES TEÓRICAS PARA A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

Atingir níveis mais elevados de desenvolvimento tem-se caracterizado como um 

processo custoso, por não dizer penoso, para muitos países e até mesmo entre suas regiões. O 

subdesenvolvimento ainda é, nos dias atuais, uma das características mais explícitas em 

grande parte das nações capitalistas, dentre elas o Brasil, e os problemas relacionados ao tema 

tornaram-se o centro de interesse dos governos de países nessa condição. 

A complexidade em torno da questão começa a ser observada já a partir da 

definição do que vem a ser, ou não, desenvolvimento. Não se pretende, aqui, discutir as 

divergências conceituais do termo, mas convém salientar que a literatura sobre o assunto 

revela que não existe um conceito universalmente aceito de desenvolvimento. Conforme 

expõe Souza (2005a, p. 20 e 21), economistas se dividem sobre o seu significado. Segundo 

ele, enquanto uma primeira corrente, de inspiração mais teórica, considera crescimento como 

sinônimo de desenvolvimento; outra, mais voltada para a realidade empírica, entende que o 

crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, mas não suficiente. 

Na verdade, a experiência tem mostrado que o desenvolvimento não pode ser 

confundido com o crescimento, pois os frutos colhidos com esta expansão nem sempre vêm a 

beneficiar a economia em sua totalidade e o conjunto da população. De acordo com Souza, 

mesmo que a economia cresça a taxas relativamente elevadas, o desemprego pode não estar 

diminuindo na rapidez necessária, em função da tendência contemporânea de automação do 

processo produtivo. Ao mesmo tempo, junto ao crescimento econômico, pode estar ocorrendo 

aumento da concentração de renda e da riqueza; níveis salariais baixos, limitando o 

crescimento do mercado interno; a transferência do excedente de renda para outros países, 

reduzindo a capacidade de importar e de investir; e ainda a dificuldade de implantar 

atividades interligadas às empresas que mais crescem - exportadoras ou voltadas para o 

mercado doméstico. Nesse sentido, afirma este autor, o desenvolvimento não pode ser visto 

como simples variação quantitativa do produto, pois ele envolve também mudanças na 

qualidade de vida das pessoas, das instituições e das estruturas produtivas. 

Entretanto, o que se viu, relata Leite (1983, p. 19) foi que durante muitos anos, os 

responsáveis pelo planejamento do desenvolvimento nos países subdesenvolvidos estiveram 

fundamentalmente preocupados em maximizar as taxas de crescimento da economia, 

postergando os problemas sociais e de bem estar para uma etapa posterior, não muito bem 
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definida. Porém, o que acabou acontecendo foi que esta estratégia não apresentou os 

resultados esperados. Enquanto externamente cresciam as disparidades entre os países, 

internamente, pouco se fazia para difundir os frutos colhidos com o crescimento econômico. 

Assim, respostas para questões como quais as circunstâncias e que fatores foram 

responsáveis pelo advento de economias mais desenvolvidas; o que se pode fazer para obter 

maiores taxas de crescimento da economia e, ao mesmo tempo, gerar emprego produtivo para 

uma população em constante crescimento; e ainda quais as condições necessárias para que as 

economias subdesenvolvidas eliminem, ou pelo menos diminuam, as diferenças que as 

separam daquelas mais adiantadas; e como gerar um processo de desenvolvimento nos países 

e regiões em condições menos favorecidas, capaz de equilibrar os benefícios do 

desenvolvimento e erradicar a pobreza e as desigualdades regionais de renda, alcançando 

assim padrões de vida mais elevados, passaram a ser perseguidas, mesmo que em níveis 

distintos, pelos mais importantes estudiosos sobre o assunto, gerando, então, como veremos 

mais adiante, diversas interpretações e teorias sobre o tema. 

 

3.2 As origens para as questões do desenvolvimento 

 

O interesse pelos problemas do desenvolvimento não é novidade no campo 

teórico da economia. Segundo Souza (2005a, p. 15 e 16), embora a questão, como hoje se 

apresenta, tenha obtido destaque somente em meados do século XX, a preocupação com o 

crescimento econômico nos principais países da Europa é muito mais antiga, embora ele 

enfatize que naquela época o objetivo primordial daquelas nações era muito mais aumentar o 

poder econômico e militar de seus soberanos que melhorar as condições de vida do conjunto 

da população. 

Entretanto, após o regime feudal, que caracterizou aquele período, aponta este 

autor, o surgimento do Estado nacional moderno, o Renascimento e as grandes descobertas 

marítimas revolucionaram as relações econômicas no início do século XV. As riquezas 

coloniais tiveram papel relevante na expansão das economias nacionais européias, com essa 

exploração internacional legitimada pelo pacto colonial, onde a metrópole detinha o 

monopólio do comércio com a colônia, o que acabou por, de certa forma, ditar o destino das 

sociedades envolvidas. 

Com relação ao mercantilismo, conjunto de teorias e práticas econômicas 

adotadas e desenvolvidas pelos governos europeus durante aquela fase do capitalismo 

comercial, acrescenta Souza, surgiram a escola fisiocrática, na França, e clássica, na 
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Inglaterra, que passaram a se preocupar objetivamente com os problemas do crescimento e da 

distribuição. A primeira destacava a agricultura como sendo a fonte de riqueza da nação, 

conceito contrário ao mercantilismo inglês, que primava pelo desenvolvimento da indústria e 

do comércio exterior, isto porque à época desenrolava-se a Revolução Industrial inglesa, com 

o aperfeiçoamento das máquinas de fiação e tecelagem, com a invenção da máquina a vapor e 

de diversas outras utilizadas no processo industrial de produção. 

Nesse contexto, teóricos representativos dessas escolas, como o francês François 

Quesnay (1694-1774), adepto da primeira corrente, ocupou-se em descrever os fluxos da 

economia baseada no setor primário, sugerindo, então, um modelo que aponta a realidade 

através de um sistema que detinha três classes: produtiva, proprietária e estéril. E ainda, o 

inglês Adam Smith (1723-1790), economista clássico, que em sua obra pioneira, “A Riqueza 

das Nações: Investigação sobre sua Natureza e suas Causas”, procurou saber como cresce a 

riqueza nacional de um país. 

Com relação a este segundo teórico, ele procurou explicar como o mercado opera 

e qual a importância do aumento do tamanho dos mercados para reduzir custos médios de 

produção (efeito escala), e permitir a produção com lucros, ou seja, “expandindo-se os 

mercados, aumenta-se a renda e o emprego”. Assim, o desenvolvimento para Smith acontece 

com o aumento da proporção de trabalhadores produtivos em relação aos improdutivos, com a 

redução do desemprego e a elevação da renda média da população. Com isso, no longo prazo, 

ocorre uma redistribuição de renda entre capitalistas, trabalhadores e arrendatários dos meios 

de produção. 

No que tange à escola clássica, convém salientar, que o processo de crescimento 

da economia tem como agente central o empresário capitalista. Cabia a ele realizar a 

acumulação de capital e adotar as novas tecnologias que tornavam possível a melhor divisão 

do trabalho, o aumento da produtividade e, conseqüentemente, do progresso e do bem-estar 

social. Os clássicos também procuravam explicar o crescimento econômico baseados no fator 

trabalho como única fonte de valor nesse processo (teoria do valor-trabalho), a exemplo dos 

ingleses David Ricardo (1772-1823) e John Stuart Mill (1806-1873). 

Entretanto, apesar dessas contribuições sobre os problemas do crescimento e da 

distribuição da renda, o problema do desenvolvimento ainda ocupava papel coadjuvante no 

âmbito da ciência econômica, sobretudo na fase seguinte, dos chamados economistas 

neoclássicos, corpo teórico que se formou entre os anos de 1870 e 1910. Os pensadores dessa 

escola do pensamento econômico deram mais atenção às questões relacionadas à repartição 

do produto social, às flutuações dos níveis de preços e à insuficiência periódica da intensidade 



 

 

28

 

de ocupação da capacidade produtiva. Apenas em determinadas circunstâncias é que algumas 

questões sobre crescimento no longo prazo eram tratadas ao lado desses problemas. 

O fato é que os economistas neoclássicos dispensaram a teoria do valor-trabalho, 

defendida pelos clássicos na formulação de conhecimentos acerca do crescimento de uma 

economia, em favor de um fator subjetivo: a teoria do valor-utilidade marginal - a utilidade de 

cada bem e a sua capacidade de satisfazer as necessidades humanas -, acreditando que o 

mecanismo da concorrência (ou a interação da oferta e da demanda), explicado a partir de um 

critério psicológico (maximização do lucro pelos produtores e da utilidade pelos 

consumidores), seria a forma reguladora da atividade econômica, capaz de estabelecer o 

equilíbrio entre a produção e o consumo (SANDRONI, 1985). 

Porém, a maior contribuição que os economistas neoclássicos deram à teoria do 

crescimento relaciona-se à demonstração de que pode ocorrer formação de capital sem a 

necessidade obrigatória do aumento da força de trabalho e à proporção que o estoque de 

capital por habitante se eleva a renda nacional per capita também aumenta. 

Outros autores de inspiração neoclássica estabeleceram ainda como estratégia de 

crescimento, além do incremento da taxa de poupança interna, o afluxo de capitais externos e 

a expansão das exportações, o que mais tarde foi aceito pela maioria das correntes de 

pensamento como algumas das medidas necessárias ao desenvolvimento, conforme veremos 

mais adiante neste capítulo. 

Outra notável cooperação para abordagem do desenvolvimento foi a análise do 

inglês John Maynard Keynes (1883-1946). De acordo com Souza (2005a, p. 16 e 17), as 

origens da questão do desenvolvimento econômico passam também pelo plano prático e é 

exatamente nesse contexto que surgem as contribuições de Keynes. 

Conforme explica Souza, fora do campo teórico, o problema do desenvolvimento 

ficou mais destacado a partir das flutuações econômicas do século XIX e ainda com a 

concentração da riqueza, agravada pelo surgimento de alguns poucos países industrializados, 

tornando mais evidente as disparidades entre nações ricas e pobres. O que também ocorreu, 

inclusive, no interior desses países em melhor situação, salientando-se as desigualdades do 

desenvolvimento entre suas regiões e classe sociais. Além disso, a grande depressão dos anos 

1930, derivada da queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque (Estados Unidos), em 1929, 

trouxe à tona o drama social do desemprego. 

Assim, a partir desse momento, a noção de desenvolvimento atrelada à questão da 

distribuição de renda passou a ser mais enfatizada e tornou-se também mais urgente a ação do 

Estado na economia, realizando investimentos diretos e implementando políticas anticíclicas 
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(para evitar a desaceleração da atividade econômica), com a finalidade de reduzir o 

desemprego e amenizar as repercussões sociais, fruto das flutuações econômicas. 

E foi nesse sentido que a contribuição de Keynes apareceu, ao concentrar seus 

estudos nos fatores determinantes das flutuações do emprego e da renda. Para ele, a 

magnitude do consumo e da inversão de capital realizada determina, por sua vez, o nível de 

renda. Em outras palavras, “o incremento da renda nacional implica aumentos da capacidade 

produtiva e, por conseqüência, incremento de emprego, enquanto o aumento no investimento 

e no consumo, ou em ambos, motivará um aumento na renda”. (LEITE,1983, p. 112) 

Aqui cabe explicar, que o contraponto de Keynes aos clássicos é que enquanto 

estes consideram a existência de uma “mão invisível” regulando a economia de mercado 

através do equilíbrio automático entre a oferta e a procura, Keynes reforça, por outro lado, a 

importância da intervenção estatal  e argumenta que nem sempre o aumento da poupança 

conduz à produção e ao conseqüente aumento da renda. 

A conclusão mais expressiva desse teórico com relação à análise do crescimento 

refere-se aos mecanismos de aumento da renda por meio dos investimentos via multiplicador 

e o papel das inversões públicas como complemento ao investimento privado. Utilizando-se 

essas ferramentas, Keynes demonstrou como as políticas econômicas de intervenção 

governamental podem estabilizar as flutuações da economia. 

Entretanto,  o modelo keynesiano é de natureza estática e aplicável a situações de 

curto prazo, mas mesmo assim contribuiu para a fundamentação das diversas concepções 

teóricas sobre crescimento econômico elaboradas nas décadas subseqüentes ao seu estudo, 

como aquelas elaboradas por economistas como Joseph Schumpeter (1883-1950), J. R. Hicks 

(1904-1989), Roy Harrod (1900-1978) e Evisey Doma (1914-1997), dentre outros. 

Entre estes estudos, destaca Souza (2005a, p.16), a obra “Teoria do 

Desenvolvimento Econômico”, de 1911, do economista austríaco Joseph Schumpeter, 

representou um avanço em relação ao problema do desenvolvimento, ao diferenciar este do 

crescimento. Conforme explicita este autor, para Schumpeter, quando só há crescimento, a 

economia funciona em um sistema circular de equilíbrio, cujas variáveis econômicas 

aumentam em função da expansão demográfica. Por outro lado, só ocorre desenvolvimento 

mediante inovações tecnológicas, por obra de empresários inovadores, financiadas pelo 

crédito bancário, com o processo produtivo deixando de ser rotineiro, como no crescimento,  

passando, dessa forma, a existir lucro extraordinário. 
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De fato, a abordagem keynesiana, conforme acrescentam Diniz e Croco (2006, p. 

10 e 11), também influenciou várias outras interpretações teóricas acerca do desenvolvimento 

e das políticas necessárias para combater os desequilíbrios regionais. Embora distintas em 

suas derivações de política econômica, essas teorias partilhavam o entendimento, assim como 

Keynes, de que o desenvolvimento não era garantido automaticamente pelas forças de 

mercado, sendo necessária a intervenção estatal para que as disparidades fossem superadas. 

Dessa forma, essas teorias postulavam estratégias e política deliberadas para 

impulsionar o desenvolvimento, entre as quais se destacaram as análises de Rosenstein-

Rodan, de 1943; os pólos de crescimento de Perroux, de 1955; as teorias da base exportadora, 

como em North, de 1955; e do potencial de mercado interno de Harris, também de 1955. 

Ao mesmo tempo, inspirou ainda aquelas que postulavam que o desenvolvimento 

de uma região estaria condicionado pela posição ocupada por esta em um sistema 

hierarquizado e assimétrico de regiões, cuja dinâmica estava em grande parte medida fora da 

região, conforme as teorias de centro-periferia e da dependência e dos modelos de causação 

cumulativa como em Myrdal, de 1957; Kaldor, de 1957; e Hirschman, de 1958. 

 

3.3 As principais teorias convencionais 

 

A literatura sobre desenvolvimento, conforme já abordado no item 3.1 deste 

capítulo, atesta que o predomínio desse processo no pensamento econômico se acentuou 

bastante a partir das flutuações econômicas, sobretudo depois da grande crise de 1929, 

quando, numa perspectiva macroeconômica, as principais teorias que surgiram trataram de 

explicar as transformações da estrutura econômica, social e política, assim como da 

organização dominante da produção, da distribuição e do consumo. 

Porém, vale salientar que não existe uma teoria única para se alcançar o 

desenvolvimento. Conforme expõe Leite (1983, p.114) são inúmeros os fatores que podem 

determinar o crescimento econômico em cada país, havendo como conseqüência grupos de 

teorias que objetivam explicar os vários processos que levam ao desenvolvimento de certas 

economias. Nesse sentido, o desenvolvimento deve ser considerado ainda sob dois prismas: 

como fenômeno relativamente espontâneo e como fenômeno provocado. 

A seguir, apresentamos os modelos mais populares e destacados na economia do 

desenvolvimento, no sentido de possibilitar o entendimento de sua aplicabilidade no contexto 

das novas realidades econômicas e sociais no mundo, sobretudo no Brasil e entre as suas 

diferentes regiões e estados. 
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3.3.1 O modelo de Harrod-Domar 

 

O modelo de Harrod-Domar trata basicamente do incremento do estoque de 

capital para o aumento da renda, como estratégia para se atingir o progresso econômico. 

Segundo essa teoria, em qualquer circunstância, país, ou momento histórico, a formação de 

capital tem desempenhado papel vital na obtenção do progresso da economia e que, por isso, 

constitui componente básica e estratégica para o desenvolvimento. Quanto ao capital, vale 

considerar ainda que o processo de sua formação é iterativo e cumulativo. O incremento do 

estoque de capital aumenta a renda, o que torna possível a própria formação de capital numa 

etapa seguinte. Entretanto, a questão aqui é saber que quantidade e variedade de capital 

condicionam a velocidade e a extensão do desenvolvimento. 

Nesse sentido, o capital assume diversas modalidades. As principais delas, 

classificadas por Kindleberger (1976 apud Leite, 1983, p.114) são: a) capital econômico 

diretamente produtivo (capital fixo), instalações fabris, equipamentos e estoques, 

melhoramento de terra; b) capital econômico de infra-estrutura: transportes (portos, estradas, 

ferrovias), linhas de transmissão de energia, redes de comunicações e edifícios 

governamentais; e c) capital social de infra-estrutura: residências, escolas e hospitais. 

Com relação à avaliação das necessidades de capital, o modelo de Harrod-Domar 

coloca ainda que a taxa de crescimento de um país depende também da parcela da renda que é 

destinada ao investimento. 

Porém, este modelo é extremamente mecanicista, partindo do pressuposto 

simplista de que a taxa de investimento é o fator que determina o crescimento econômico, 

deixando de considerar, dessa forma, os elementos não-econômicos do desenvolvimento e os 

inúmeros aspectos que compõem a problemática das transformações socioeconômicas 

requeridas por esse processo nos países subdesenvolvidos. 

 

3.3.2 O desenvolvimento econômico por etapas 

 

Dentre os muitos estudos que estudaram o desenvolvimento como um processo 

que se realiza por meio de etapas, destaca-se a tese defendida por W.W. Rostow em sua obra 

“Os Estágios do Crescimento Econômico”, de 1959. 
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Utilizando uma perspectiva histórica, em sua tese, Rostow constatou que as 

economias, no seu processo de desenvolvimento, passam de um estágio da economia 

tradicional até um nível extremo de alto consumo em massa. Segundo ele, esse processo 

envolve cinco estágios: 1) a sociedade tradicional; 2) as pré-condições para o arranco; 3) o 

arranco; 4) a marcha para a maturidade; 5) a era do consumo em massa. 

O primeiro estágio, denominado de “sociedade tradicional”, caracteriza-se por 

uma estrutura que se expande dentro de funções de produção bastante limitadas, na qual 

predomina uma economia baseada em atividades de subsistência e onde uma proporção 

substancial de seus recursos é destinada à agricultura, a qual se traduz na sua mais importante 

atividade econômica. A produção é caracterizada por ser intensiva em trabalho, verificando-se 

uma utilização de limitadas quantidades de capital, cuja forma de alocação é determinada 

majoritariamente pelos tradicionais métodos de produção, com a prevalência de técnicas 

rotineiras, refletindo-se em um nível de produtividade também limitado. 

Este tipo de sociedade, segundo Furtado (1987, p.140 e 141), não se caracteriza 

necessariamente por uma situação estática: sua população pode aumentar  e novas formas de 

produção, inclusive a manufatura pode desenvolver-se. Entretanto, essas mudanças são 

extremamente lentas. Nesse estágio, pode até ocorrer algum crescimento extensivo, 

entretanto, mantendo o volume de produção per capita em nível bastante inferior ao que seria 

possível obter com o uso de tecnologia mais avançada. Além disso, a estrutura social tende a 

apresentar grande rigidez, sendo limitada a mobilidade social, com a estrutura do poder 

político controlada pela classe de proprietários de terra. 

A etapa seguinte, denominada de “as precondições para o arranco” ou a 

decolagem, seria mais uma fase de transição, na qual são estabelecidas as bases para a 

transformação econômica da sociedade, o subseqüente crescimento da renda e o alcance do 

desenvolvimento auto-sustentado. Nesta etapa, deve-se construir um eficaz estado político 

nacional em contraposição aos interesses regionais e locais e o surgimento de novos tipos de 

empresários dispostos a liderarem novas iniciativas, enquanto as instituições econômicas se 

modificam. 

Ao abordarem a tese de Rostow, tanto Leite (1983, p. 127 a 134) como Furtado, 

apresentam duas circunstâncias que podem ser mencionadas como exemplos da criação de 

condições para o arranco. A primeira delas se refere ao caso da Europa Ocidental, mais 

particularmente da Grã-Bretanha, no fim do século XVIII e início do século XIX, onde 

prevaleceram, para a decolada, fatores endógenos, tais como condições geográficas 

favoráveis; disponibilidades de recursos naturais; a influência, nos processos de produção, de 
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uma ciência experimental de avanço; as possibilidades de comércio externo; e estruturas 

políticas e sociais apropriadas. No que concerne às demais economias, a transição seria 

desencadeada por pressões exógenas, provenientes de economias mais desenvolvidas. 

Nesta etapa, segundo Rostow, a predominância da agricultura cede lugar a outros 

setores mais modernos da economia, ao mesmo tempo em que desempenha ainda múltipla 

função: suprir as necessidades de alimentos para o rápido crescimento demográfico, fortalecer 

a demanda por produtos manufaturados, decorrente da expansão industrial, e fornecer 

recursos para investimentos nos outros setores modernos da economia. 

Por causa da natureza desta etapa, tornam-se necessários fortes investimentos 

sociais de infra-estrutura, sobretudo, em transportes e comunicações, para os quais o Estado, 

tem de aportar elevada proporção dos recursos necessários. Além disso, o principal problema, 

nesta fase, não é aumentar apenas a taxa de investimentos, mas obter um crescimento da renda 

suficiente para permitir o desenvolvimento auto-sustentado. 

O terceiro estágio, o arranco ou a decolada, seria o mais crucial, pois representa 

modificações quantitativas tanto nas estruturas econômicas como nas formas de 

comportamento. Rostow considera que ela exige que se reúnam as seguintes condições, que 

são interdependentes: a) a elevação da taxa de investimento produtivo, que passaria, por 

exemplo, de 5% ou menos para 10% da renda nacional; b) a criação de um ou vários setores 

de indústria de transformação com taxa de expansão elevada; e c) a existência ou a rápida 

instituição de um aparelho político e social com base no qual se possa explorar as tendências à 

expansão no setor moderno e as possibilidades de realizar economias na compra de produtos 

estrangeiros, transformando o crescimento em fenômeno durável. Ele liga o começo dessa 

decolagem a um impulso brusco, mais ou menos exógeno ao sistema econômico. 

Com relação a este impulso, explica Furtado, ele pode ter origem no plano 

político, como seria o caso de uma revolução que modifique o equilíbrio do sistema de poder 

e permita a substituição de certos grupos tradicionais por outros mais progressistas; também 

ela pode ter origem no plano técnico, no plano das relações internacionais, etc. O fator 

exógeno seria mais o de um agente catalisador que intervém no momento oportuno. 

Já a quarta fase, o caminho para a maturidade, seria uma simples continuação da 

decolagem e corresponderia a um período de 40 anos após o término da etapa anterior.  É a 

etapa em que o país passa a dominar a tecnologia mais avançada em disponibilidade e pode 

produzir praticamente tudo o que decidir fabricar, pois a tecnologia e os fatores institucionais 

não constituem mais elementos de impedimento que não sejam removíveis. Neste estágio, 

estima Rostow, devem ser investidos de 10% a 20% da renda nacional, continuamente, de 
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modo que o ritmo de crescimento ultrapasse o aumento da população, elevando o incremento 

“per capita” da renda. 

Nesse sentido, o desenvolvimento econômico também se torna evidente, em 

Rostow, por meio das transformações da estrutura da economia, de modo que o setor agrícola 

perde posição em relação à indústria e serviços, que passam a concentrar a maior parte da 

renda e do emprego. Como resultado dessas modificações, a economia começa a substituir por 

produção local o que antes era importado, ao passo que também amplia as exportações de 

produtos manufaturados para o exterior. Neste estágio, a renda per capita sobe a níveis cada 

vez mais elevados, com a economia se tornando não só desenvolvida, como o processo de 

crescimento se revela auto-sustentado. 

Por fim, se inicia a quinta e última etapa: a era do consumo em massa. Nesta fase, 

quando as dificuldades tecnológicas foram superadas e uma grande parte da população 

adquiriu alto nível de renda, os setores líderes da economia se dedicam à produção de bens 

duráveis, de maior elasticidade-renda. Assim, em tais circunstancias, os consumidores 

ultrapassaram os limites da satisfação das necessidades de consumo básico e que as 

sociedades ocidentais, mediante processos políticos, passam a atribuir recursos cada vez 

maiores à assistência social. Em outras palavras, é o surto do estado de bem-estar. 

Neste estágio, acrescenta Furtado, com a grande acumulação de riqueza, que então 

tem lugar, abrem-se aos países importantes opções. Segundo ele, a riqueza pode ser utilizada 

tanto como base de uma política de poder e influência externa, como para edificação de um 

Estado-providência, ou ainda para financiar uma rápida expansão do consumo em grande 

escala. 

 

3.3.3 O desenvolvimento equilibrado 

 

Uma outra tese defendida, motivada pelas análises dos problemas inerentes ao 

desenvolvimento, foi a teoria do desenvolvimento equilibrado ou do grande impulso (Big 

Push) do economista Raul Rosenstein-Rodan, em 1943. Este autor, ao analisar a situação 

economicamente deprimida da Europa Oriental e Sul-Oriental, detectou como principais 

motivos deste atraso a escassez de capital, a ausência de complementaridade da demanda 

local e a existência de um mercado de capitais inexpressivo. Para enfrentar estes problemas, 

ele propôs um conjunto de medidas promovidas pelo Estado. Esses investimentos seriam 

realizados em uma gama variada de indústrias, promovendo-se, assim, um grande impulso na 
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economia, de modo que os novos trabalhadores constituiriam mercado para novas atividades 

(DINIZ e CROCCO, 2006, p. 11; e SOUZA, 2005a, p. 236 e 237). 

Para Rosenstein-Rodan (1969, p. 251 a 262), a industrialização destas regiões 

européias interessava, de modo geral, não só a esses países em específico, como também às 

demais nações ao redor do globo, pois seria o meio para que se alcançasse uma distribuição de 

renda mais eqüitativa entre diferentes áreas do mundo através da elevação da renda nas 

regiões deprimidas, a uma taxa mais alta do que as regiões ricas. 

Na sua avaliação, existiam duas maneiras fundamentalmente diferentes para 

industrialização dessas áreas: 1) desenvolver-se por conta própria, objetivando a auto-

suficiência e sem investimento internacional, o que seria desvantajoso porque a economia só 

poderia crescer lentamente, dado o capital ter de ser suprido por fontes internas, às custas dos 

padrões de vida e de consumo que já se encontravam a níveis baixos; 2) pela inserção da 

Europa Oriental e Sul-Oriental na economia mundial, preservando as vantagens da divisão 

internacional do trabalho, produzindo, portanto, mais riqueza para todos. Esta idéia se 

basearia na complementaridade interindustrial, mediante substanciais investimentos 

internacionais e empréstimos de capital. A principal vantagem de sua segunda proposta 

consistia em uma industrialização baseada no consumo, o que seria feito sem sacrifícios da 

população, dado o acesso às economias externas, e no desenvolvimento da indústria com altos 

coeficientes de trabalho. Isto porque os “sadios” princípios da divisão internacional do 

trabalho postulam técnicas intensivas de mão-de-obra, isto é, indústrias leves, para regiões 

subdesenvolvidas. 

O objetivo da industrialização das áreas internacionalmente deprimidas, afirmava 

Rosenstein-Rodan, seria produzir equilíbrio estrutural na economia mundial, por meio da 

criação de emprego produtivo para a população agrária excedente dessas regiões. 

No entanto, ele afirma que para uma bem sucedida industrialização das áreas 

internacionais deprimidas, torna-se necessário um ambiente institucional diferente do 

existente à época. Nesse sentido, a supervisão e a garantia do Estado podem, portanto, reduzir 

substancialmente os riscos e, por este motivo, representam condição sem a qual não seria 

possível o investimento internacional em escala bastante ampla. Além disso, o primeiro passo 

para a industrialização seria treinar e habilitar mão-de-obra, o que significaria transformar 

camponeses da Europa Oriental e Sul-Oriental em operários industriais. Ele propunha, dessa 

forma, a capacitação de um milhão desses trabalhadores. 
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Contudo, para Rosenstein-Rodan a razão mais ampla para o investimento 

planejado e em larga escala em diferentes indústrias está na complementariedade entre elas. 

Segundo ele, se várias unidades fabris distintas forem criadas simultaneamente, cada uma 

delas encontrará mercado local, com a expansão interna da massa salarial e do efeito-renda 

sobre o consumo. Para tanto, ele argumenta que, se os recursos se concentrarem em uma 

única indústria de calçados, por exemplo, os novos empregados e suas famílias não formarão 

um mercado suficientemente amplo para este tipo de produto. A dificuldade é que os 

trabalhadores ali empregados não gastarão todo o seu salário na compra desse tipo de produto. 

Entretanto, se, ao contrário, uma parcela de trabalhadores fosse retirada do campo 

e alocada, não em uma indústria, mas em toda uma série delas, fabricantes do grosso dos 

produtos em cuja compra os trabalhadores despenderiam os seus rendimentos (ex: alimentos e 

vestuário, além de sapatos), aí sim seria criado o seu próprio mercado adicional com um 

mínimo de perturbação mundial. Essas indústrias poderiam, portanto, serem chamadas de 

complementares. A interdependência das atividades, aqui, manifesta-se também no nível 

tecnológico, nas relações de insumo-produto, mas a complementaridade via demanda final é 

que representaria o fundamento da idéia do grande impulso. 

Para reforçar a sua tese, Rosenstein-Rodan afirmava ainda que enquanto nos 

países ricos e altamente desenvolvidos, dadas as suas mais variadas necessidades, é difícil 

estimar a demanda previsível da população, isto não ocorre nas regiões de baixo padrão de 

vida, onde não é tão difícil prever em que mercadorias os trabalhadores anteriormente 

desempregados gastarão seus salários. 

Segundo este economista, o surgimento de economias externas, com a criação de 

um sistema de diversas indústrias, é ainda utilizado como argumento a favor de um outro tipo 

de industrialização a saber: o investimento nacional e internacional deveria concentrar-se, de 

início, na construção de “indústrias básicas” e serviços públicos (estradas de ferro, rodovias, 

canais, usinas hidrelétricas etc), que fazem surgir novas oportunidades de investimentos. Se 

bem que, a idéia de complementação, afirma, torna todas as indústrias, até certo ponto, 

“básicas”. 

Nesse sentido, Rosenstein-Rodan coloca também que se houver capital (nacional 

e internacional) disponível para investimento neste tipo de indústria, o efeito multiplicador 

normal levará naturalmente a uma crescente industrialização, de acordo com os que advogam 

esse tipo de programa. 
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Porém, apesar da estratégia de industrialização diversificada, efetuada por meio de 

um conjunto amplo de setores industriais, ser passível de desenvolver o seu próprio mercado 

no interior dos países onde se realiza, este economista expunha que as novas indústrias 

precisariam estar voltadas também para a exportação. Isto porque, como os recursos 

financeiros para a industrialização dessas áreas, conforme já exposto, viriam em sua grande 

parte de credores externos, os países necessitariam gerar divisas para pagar os empréstimos 

contraídos e permitir, então, a remessa de lucros para os investidores. Desse modo, o fluxo 

das vendas externas deveria ser orientado aos países credores. Segundo ele, as atividades 

suscetíveis de se tornarem exportadoras seriam aquelas que concentrassem elevado 

coeficiente de trabalho e que apresentassem vantagens comparativas, a exemplo de alimentos 

processados e de artigos têxteis e de calçados. 

Assim como Rosenstein-Rodan, mais tarde, em 1957, Ragnar Nurkse, também 

defendeu o crescimento com o equilíbrio, considerando a oferta e a procura. Sua 

argumentação baseia-se no fato de que o investimento isolado nem sempre apresenta 

rentabilidade devido à pequena dimensão do mercado interno. Segundo Nurkse (1969, p. 263 

a 277), o tamanho do mercado é determinado pelo nível geral de produtividade. A capacidade 

de compra significa capacidade de produção. O nível de produtividade, por sua vez, depende 

– não em termos absolutos, mas em grande medida – do uso do capital na produção. No 

entanto, a utilização do capital vê-se, no início, inibida pela pequena dimensão do mercado, 

chegando-se, assim, a um ciclo vicioso. 

Souza (2005a, p. 238), ao abordar a tese de Nurkse, argumenta que, de fato, o 

lento crescimento de capital e do produto explicam-se mutuamente. Do lado da demanda, o 

reduzido estímulo ao investimento também é justificado por um ciclo vicioso: o baixo nível 

de renda e de consumo da maioria da população dos países subdesenvolvidos explica a baixa 

propensão a investir; esta, por sua vez, entrava o crescimento da renda e do consumo. 

Dessa forma, como é possível sair deste círculo, como o mercado pode ser 

ampliado? Segundo Nurkse, a solução estaria no próprio mercado interno e para tanto, utiliza 

os mesmos argumentos de Rosenstein-Rodan, ao afirmar que as necessidades humanas são 

diversas e que as pessoas ocupadas em uma nova indústria não desejarão gastar toda a sua 

renda em seus próprios produtos. 

Para ele, não há dificuldade no caso de uma ampliação de capital mais ou menos 

sincronizada numa ampla gama de indústrias diferentes. Neste caso, o resultado é uma 

ampliação geral da demanda e, portanto, uma saída para o impasse de limitação do mercado. 

Os indivíduos que trabalham com maior número e melhores equipamentos em certo número 
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de projetos complementares tornam-se clientes mútuos, ou seja, o aumento da produção em 

um amplo setor de bens de consumo, equilibrado de modo a corresponder ao esquema das 

preferências dos consumidores, cria sua própria demanda, em função do efeito-renda. Essa 

aplicação do equilíbrio seria inerente à Lei de Say. 

Para obter esse crescimento equilibrado, Nurkse retoma a teoria de Schumpeter da 

onda de inovações, posta em prática por um conjunto de empresários de maneira 

desequilibrada. Segundo ele, embora as inovações tivessem origem em uma indústria 

determinada de cada vez, os efeitos monetários e outras circunstâncias eram tais que 

promoviam uma onda de novas aplicações de capital em todo o campo industrial. Assim, 

afirma, é fácil verificar de que modo um ataque frontal deste tipo pode obter êxito, enquanto 

que qualquer investimento de certo porte, em determinada indústria, pode ser mal sucedido 

pelo limite do mercado existente. 

O mesmo raciocínio, afirma Nurkse, aplica-se também no plano internacional, 

pela relutância do capital privado em dedicar-se aos mercados internos dos países 

subdesenvolvidos, por conta da pobreza dos consumidores locais. Segundo ele, o 

investimento privado norteia-se, geralmente, pelo impulso da demanda do mercado e o 

investimento privado internacional não é exceção à regra. No entanto, quando os 

investimentos são empreendidos simultaneamente em certo número de indústrias 

complementares, ou serviços públicos de caráter geral que servem para aumentar a 

produtividade em diferentes setores, o rendimento potencialmente elevado de capital nas 

zonas pobres se verifica. 

No entanto, a tese de que os países subdesenvolvidos deveriam progredir em 

direção a um crescimento equilibrado e diversificado nem sempre foi bem aceita. Tornou-se 

um problema de governo, tendo em vista a necessidade de escolha dos enfoques que o 

desenvolvimento exige (LEITE, 1983, p. 135). 

Nesse sentido, as maiores vantagens da estratégia do grande impulso, aponta 

Souza (2005a, p.239), consistem no aumento do estoque de capital, na ampliação do tamanho 

do mercado e na possibilidade de especialização e aumento de eficiência, podendo romper 

com o círculo vicioso da pobreza. Por outro lado, a principal desvantagem dessa estratégia é a 

insuficiência de recursos para o ataque em todas as frentes. Segundo ele, a realização de um 

conjunto de investimentos para desenvolver o mercado interno pressupõe o concurso de 

capital estrangeiro, de risco e de empréstimo. 
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Além do que, reforça este autor, a estratégia de crescimento equilibrado pressupõe 

ainda planejamento estatal para criar blocos de investimentos em grandes conjuntos 

integrados. Nurkse entendia que o Estado pode transformar-se na agência creditícia e no 

empresário inovador, promovendo a industrialização e o desenvolvimento. 

Ao mesmo tempo, Souza argumenta ainda que a estratégia de crescimento 

diversificado, ao enfatizar a criação de mercado interno, concedeu pouca atenção a 

empreendimentos específicos, como os de exportação. Projetos isolados de exportação podem 

induzir o crescimento de atividades ligadas, tendo em vista as relações interindustriais, efeitos 

de encadeamento e efeito-renda que elas geram. 

 

3.3.4 O desenvolvimento desequilibrado 

 

Ao lado dos que defendem a estratégia do grande impulso, ou seja, da 

industrialização diversificada, há também quem pense o contrário: o desenvolvimento 

desequilibrado, com foco em setores selecionados. Conforme verificado na literatura acerca 

do desenvolvimento, a concepção mais completa da teoria do desenvolvimento desequilibrado 

é defendida por Albert O. Hirschman, em 1958, exposta no livro “Estratégia do 

Desenvolvimento Econômico”. Este economista postula que os investimentos devem ser 

efetuados em setores selecionados, com maiores chances de sucesso e possibilidades de 

encadeamento do produto e do emprego, e não em um número de atividades em bloco, como 

estabelece a estratégia de crescimento equilibrado ou diversificado. 

De fato, conforme relata Bianchi (2007, p. 131 a 150), ao discutir a trilogia de 

Hirschman sobre desenvolvimento econômico, escrita a partir de sua prolongada estada na 

América Latina e em suas viagens para diversos países em desenvolvimento durante as 

décadas de 1960 e 1970, ele atacara a tese do crescimento equilibrado que havia sido 

defendida por seus antecessores neste campo, ao argumentar que os problemas de 

industrialização não requeriam uma solução simultânea, como alegavam economistas como 

Rosenstein-Rodan, Nurkse e ainda Arthur Lewis e Tibor Scitovsky. 

Pelo contrário, os novos processos de industrialização favoreceriam uma série de 

soluções em seqüência, que eram essencialmente diferentes daquelas seguidas pelos países 

industriais mais velhos. Em vez de enfatizar os vários obstáculos ao progresso econômico – 

sistemas de propriedade fundiária, estrutura familiar, instabilidade administrativa, falta de 

poupança e assim por diante, explica Bianchi, Hirschman escolheu destacar a necessidade de 

mecanismos de indução. Para ele, o problema fundamental do desenvolvimento consistia em 
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gerar e canalizar energias humanas na direção desejada e, nesse sentido, ele defendia a noção 

de encadeamentos.  

Enquanto a teoria do desenvolvimento equilibrado admitia complementaridades 

técnicas uniformes entre todas as atividades, Hirschman ressaltava que o grau de 

complementaridade é mais forte em determinados ramos de indústrias do que em outros. 

Assim, a estratégia deve ser de concentrar investimentos onde os efeitos de articulação 

interdependentes são mais fortes. Segundo ele, um projeto de investimento pode reunir efeitos 

de ligação para frente e efeitos para trás e a escolha desses projetos, portanto, deve recair 

preferencialmente sobre aqueles que reúnam a maior capacidade conjunta das duas 

modalidades de ligações (LEITE, 1983, p. 145). 

Na concepção de Hirschman, encadeamentos para trás correspondiam a enviar 

estímulos para setores que forneciam os insumos requeridos por uma atividade qualquer, 

enquanto encadeamentos para frente induziam o estabelecimento de novas atividades que 

utilizavam o produto da atividade proposta. A principal fonte de desenvolvimento seria dada, 

então, por atividades com alto potencial de gerar encadeamentos, principalmente aqueles para 

trás. 

A idéia de que o desenvolvimento industrial deveria proceder amplamente por 

meio de encadeamentos para trás era revolucionária na época, explica Bianchi, pois implicava 

que um país que quisesse industrializar-se não deveria fazer as coisas da forma convencional. 

Ao contrário, o desenvolvimento industrial encontraria seu caminho na indústria intermediária 

e básica, pois a industrialização de setores líderes arrastaria atrás de si o resto da economia. 

Nesse sentido, o conceito de ligação que a implantação de uma nova indústria 

pode estabelecer com uma série de outras indústrias da área implica a idéia de intensidade dos 

fluxos e a probabilidade de sua realização, surgindo, dessa forma, o conceito de indústrias-

chave e atividades satélites. Indústrias consideradas chave são aquelas com importantes 

ligações com o conjunto da economia, enquanto as demais atividades ligadas a ela, mais 

numerosas e com fluxos menos importantes, são as atividades satélites, que gravitam em 

torno das atividades principais. Como exemplo, a instalação de uma indústria-chave como a 

indústria siderúrgica geralmente atrai para a localidade inúmeras atividades satélites, como 

empresas metalúrgicas (SOUZA, 2005a, p. 244). 

Ademais, vale destacar, que os efeitos totais de encadeamento, exercidos por 

determinado setor sobre o conjunto da economia, ocorrem ainda indiretamente, assim como 

podem ser desenvolvidos também de forma espacial. Para que haja o aumento das 

interdependências em uma economia, torna-se necessário, portanto, o conhecimento da 
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estrutura produtiva da região ou do país a ser desenvolvido, para que os efeitos possam 

difundir-se na própria área e não vazem para outras regiões ou países (Idem, ibid, p. 247). Isto 

poderia ocorrer mediante importações (matérias-primas e insumos) ou ainda pela exportação 

de toda a produção da indústria-chave, sem o fornecimento concomitante para as atividades 

correlatas a serem instaladas no local, não elevando, dessa forma, a dimensão do mercado 

interno, o que não favoreceria o crescimento e, por sua vez, o desenvolvimento. 

Por fim, acrescenta Bianchi, embora Hirschman fale sobre os efeitos financeiros e 

tecnológicos dos encadeamentos, ele dá maior atenção aos primeiros. Segundo ele, 

importantes encadeamentos para trás operariam por meio de aumentos nos lucros para as 

indústrias fornecedoras, à medida que a demanda de seus produtos aumentasse. Quanto aos 

encadeamentos para frente, eles decorreriam de reduções de custo que levariam a um aumento 

dos lucros alcançáveis por seus usuários potenciais. 

 

3.3.5 O Desenvolvimento econômico com oferta ilimitada de mão-de-obra 

 

O modelo de desenvolvimento econômico com oferta ilimitada de mão-de-obra 

foi posposto por W. Arthur Lewis. Este teórico faz parte de uma geração de economistas que 

se dedicou ao estudo das economias subdesenvolvidas, após o fim da Segunda Guerra 

Mundial, contribuindo, assim, para a consolidação das teorias de desenvolvimento econômico 

nessa época. Assim como Rosenstein-Rodan, Lewis também tinha como estratégia e 

paradigma de desenvolvimento econômico o planejamento e a acumulação de capital, 

respectivamente. Entretanto, em sua análise do processo de acumulação de capital dos países 

subdesenvolvidos, ele introduziu um caráter peculiar e original ao seu modelo, qual seja, a 

oferta ilimitada de mão-de-obra. Lewis partia do princípio de que nas economias 

subdesenvolvidas o fator trabalho era redundante, pois não havia escassez de mão-de-obra 

(SILVA, 2005, p. 24). 

Tal hipótese foi fundamentada a partir da aceitação da tradição clássica. De 

acordo com este economista (LEWIS, 1969, p. 406 a 454), os clássicos, de Smith a Marx, 

supuseram ou aceitaram que se verificava uma oferta ilimitada de mão-de-obra a salários de 

subsistência. A seguir, perguntavam de que modo aumentava a produção com o decorrer do 

tempo, e encontraram a resposta na acumulação de capital, explicada pela análise da 

distribuição do rendimento. Assim, os sistemas clássicos determinavam simultaneamente a 

distribuição do rendimento e o crescimento do mesmo, juntamente com os preços relativos 

dos bens como subproduto de menor importância.  Partindo dessa hipótese, Lewis pretende 
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descobrir o que se pode aproveitar do marco clássico para resolver os problemas de 

distribuição, acumulação e crescimento, em regiões com oferta abundante de mão-de-obra, 

considerando em primeiro lugar uma economia fechada e, depois, uma economia aberta. 

Além de ressaltar o viés clássico, este autor também rejeita o modelo neoclássico. 

Como ele próprio se referiu em seu artigo, apesar do interesse pelos preços e pela distribuição 

da renda ter permanecido em meio aos neoclássicos, a oferta de mão-de-obra deixou de ser 

ilimitada e já então não se esperava que um modelo formal de análise econômica explicasse a 

expansão do sistema através do tempo. Essa mudança de hipóteses e de interesses dos 

neoclássicos, explica Lewis, era adequada à Europa, na época em que viveram os economistas 

dessa segunda corrente de pensamento, onde, efetivamente, havia limitação da oferta de mão-

de-obra e onde durante meio século tinha-se a impressão de que a expansão econômica 

poderia ser vista como algo automático, o que não era o caso das economias 

subdesenvolvidas, quando da publicação de seu trabalho, onde predominava uma oferta 

ilimitada da força de trabalho e o crescimento econômico era incerto. 

Outra rejeição que Lewis faz em seu modelo é com relação ao pensamento 

Keynesiano. Segundo ele, quando foi publicado o livro de Keynes, General Theory (Teoria 

Geral), pensou-se que este esclareceria os problemas dos países com excedente de mão-de-

obra, visto que supunha uma oferta de trabalho ilimitada, a preços correntes, como admitiam 

os clássicos; e também porque fazia, nas páginas finais, certas observações sobre a expansão 

econômica secular. 

Entretanto, Lewis chama a atenção para as reflexões posteriores acerca da obra de 

Keynes, que revelaram que ao lado da oferta ilimitada de trabalho, ele também supunha, e 

principalmente, oferta ilimitada de capital e de terra. Conforme explica, para Keynes, isto era 

mais importante tanto em curto prazo, no sentido de que, superada a restrição monetária (de 

capital), o limite real à expansão não está nos recursos físicos, mas na oferta limitada de 

trabalho, o que leva a crer que a mão-de-obra não era um fator de produção que estava em 

excesso na economia, pois uma vez utilizado todo o capital e toda a terra na produção, a oferta 

da força de trabalho não excederia a sua demanda, com a mão-de-obra, dessa forma, 

continuando escassa; quanto no longo prazo, no sentido de que a expansão secular vê-se 

interrompida não pela escassez, mas por uma poupança tornada cada vez mais supérflua. 

Assim, aplicadas as soluções defendidas por Keynes, continua Lewis, 

restabelecer-se-ia o sistema neoclássico, qual seja, de pleno emprego e de escassez de fatores 

de produção. Daí, ele afirmar “não ser o keynesianismo, do ponto de vista dos países que 
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contam com excedentes de trabalho, mais do que uma nota de rodapé para o neoclassicismo, 

embora se trate de uma longa nota, importante e mesmo fascinante”. 

Nesse sentido, o enquadramento de um país como possuidor de oferta ilimitada de 

mão-de-obra, argumenta Lewis, acontece pela identificação da existência de um desequilíbrio 

entre as disponibilidades de capital e de recursos naturais, por um lado, e de montante de 

mão-de-obra, por outro. Dessa forma, isto enseja que a produtividade marginal da mão-de-

obra em certos setores da economia seja pequena, zero ou até mesmo negativa. Encontra-se 

nesta categoria o que ele chama de desemprego disfarçado, ou seja, a oferta de trabalho é 

ilimitada porque há um salário de subsistência e a oferta excede à demanda (LEITE, 1983, 

p.151 e 152). 

Assim, para este economista, a oferta de trabalho poderia ser considerada 

ilimitada, porque os salários não representariam um limite à criação de novas empresas ou à 

ampliação das antigas, ao nível das remunerações existentes, numa economia fechada. Com 

relação a isto, Lewis faz um adendo, pois esta situação se aplica apenas à mão-de-obra não-

qualificada, apesar de colocar que nas economias subdesenvolvidas poderia haver, sim, 

escassez de mão-de-obra qualificada, mesmo que por um período curto de tempo, mas que 

não chegaria a um ponto de estrangulamento da produção como o que ocorre com o capital e 

os recursos naturais, uma vez que a essa mão-de-obra poderia ser treinada a qualquer 

momento pelo governo ou pelos capitalistas durante o processo de desenvolvimento (SILVA, 

2005, p. 27 e 28). 

Em linhas gerais, o modelo desenvolvido por Lewis faz uso de um sistema dual de 

produção, no qual a economia dos países subdesenvolvidos pode ser dividida em dois setores: 

um capitalista e outro de subsistência. Conforme explica, o primeiro poderia ser definido 

como a parte da economia que utiliza capital reproduzível e retribui aos capitalistas pelo seu 

uso e se identificaria com o setor industrial (LEWIS, 1969, p. 413). Já o setor de subsistência, 

por exclusão, seria o setor que não utilizasse capital reproduzível, bem representado pela 

atividade camponesa de subsistência. Lewis também coloca que o salário do trabalhador 

empregado no setor capitalista seria maior do que aquele pago ao trabalhador do setor de 

subsistência, sendo este determinado pelos rendimentos deste segundo setor. Dessa forma, seu 

modelo de crescimento da economia está baseado na expansão do setor capitalista. 

A dinâmica do modelo de Lewis baseia-se, portanto, na migração de mão-de-obra 

do setor de subsistência para o setor capitalista. Segundo ele, uma conseqüência direta desse 

movimento seria um aumento do produto per capita da economia como um todo. Isto porque a 

contribuição de um trabalhador do setor de subsistência é praticamente nula para formação do 
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produto, ao passo que sua participação sobre o setor capitalista é insignificante (SILVA, 2005, 

p. 29).  

Assim, como base nisso, ele desenvolve o argumento da expansão econômica 

apoiada na utilização do excedente capitalista que, à proporção que é reinvestido na criação de 

novo capital, motiva a absorção de mão-de-obra proveniente do setor de subsistência. O limite 

desse processo é atingindo quando o excedente de mão-de-obra se esgota (LEITE, 1983, p. 

152 e 153). Porém, Lewis defende que a mão-de-obra somente é empregada neste setor 

capitalista até o ponto em que a produtividade marginal do trabalho se iguale ao salário 

corrente deste setor. 

Em seu modelo, Lewis também defende que a formação de capital pode ser 

realizada não só pelos lucros dos capitalistas, mas também pela expansão do crédito bancário, 

acelerando, então, esse processo. Além disso, o governo pode interceder ainda na formação de 

capital, por meio da inflação. Segundo este economista, os preços aumentam à medida que se 

cria o capital, já que o meio circulante para compras aumentaria entre os trabalhadores recém-

empregados no investimento, e diminuem de novo na proporção que os frutos da produção de 

novos bens de capital chegassem ao mercado. Porém, segundo este autor, “a inflação com 

finalidade de formação de capital é autodestrutiva. Os preços começam a aumentar, mas são 

mais cedo ou mais tarde superados por uma produção maior e podem, em última análise, 

acabar abaixo do que se encontravam no início” (LEWIS, 1969, p. 431). 

Os argumentos até então expostos por Lewis dizem respeito a uma economia 

fechada. Segundo ele, ao desaparecer o excedente de trabalho, o modelo para este tipo de 

economia perderia a sua validade. Assim, em seu modelo, ele abre também uma seção 

dedicada às economias abertas, apresentando duas soluções para os capitalistas, quando a 

acumulação de capital alcançasse a oferta de trabalho e seus excedentes fossem diminuídos 

pelo aumento dos salários de subsistência em seus países. 

Segundo Lewis (Idem, ibid, p.441), embora no mundo clássico todos os países 

apresentem excedente de trabalho e no mundo neoclássico o trabalho é escasso em todos eles, 

no mundo real os países que atingiram a escassez de trabalho vêem-se cercados por outros que 

apresentam trabalho em abundância. Assim, em vez de se concentrar em um país e examinar a 

expansão de seu setor capitalista, deve-se considerar agora esse país como parte do setor 

capitalista em expansão na economia mundial como um todo, indagando de que modo a 

distribuição do rendimento dentro do país e a sua taxa de acumulação de capital são afetadas 

pelo fato de existir trabalho abundante em outros lugares, disponível a salários de 

subsistência. 
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Assim, quando se verifica a ocupação total da mão-de-obra excedente dentro de 

determinado país, o seu setor capitalista conta com duas alternativas para evitar o seu 

estancamento: estimulando a imigração de trabalhadores de outros países ou exportando o 

capital para os países que contam com excedente de mão-de-obra a salários de subsistência 

(LEITE, 1983, p. 154 e 155). 

Nesse sentido, a solução proposta por Lewis seria a exportação de capital dos 

países desenvolvidos para os subdesenvolvidos. Entretanto, ele aponta para possíveis 

problemas tanto nos países de origem do capital, como naqueles de destino, que contam com 

mão-de-obra excedente. No que tange a este segundo grupo, ele explica que os países 

importadores de capital, ao atrair investimento estrangeiro para produção comercial de 

exportação, ganham uma fonte adicional de empregos e de impostos. A acumulação de capital 

fixo nesses países também torna mais próximo o dia em que a procura de trabalho será 

igualada à oferta. Porém, o que não ganham, entretanto, é um aumento dos salários reais, pois 

todo o benefício correspondente à maior produtividade do setor comercial irá para o 

consumidor estrangeiro, pelo menos nas primeiras fases desse processo. Nas últimas fases 

poderão lucrar alguma coisa se houver a imitação das técnicas capitalistas, fazendo aumentar 

a produtividade local. (LEWIS, 1969, p. 449). 

Sobre isto, Lewis conclui sua análise da seguinte forma: 

“A exportação de capital tende a reduzir os salários dos países 

exportadores de capital. Isto é total ou parcialmente compensado 

quando o capital é aplicado para baratear os artigos importados 

pelos trabalhadores ou para elevar os custos salariais dos países que 

concorrem em terceiros mercados (elevando a produtividade em seus 

setores de subsistência). No entanto, a redução dos salários vê-se 

agravada quando o capital é investido de modo a elevar o custo das 

importações (aumentando a produtividade nos setores de 

subsistência) ou a aumentar a produtividade das exportações rivais. 

Já vimos também que os países importadores de capital com 

excedente de trabalho não conseguem aumentar os salários reais 

através do investimento de capital estrangeiro nos mesmos, a menos 

que este capital resulte num aumento da produtividade das 

mercadorias produzidas para seu próprio consumo” (Idem, ibid, p. 

453 e 454). 
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3.3.6 Os pólos de crescimento e de desenvolvimento 

 

A teoria dos pólos de crescimento foi desenvolvida por François Perroux, em 

1955, ao observar a concentração industrial na França, em torno de Paris, e na Alemanha, ao 

longo do Vale da Ruhr. Sua tese baseia-se em uma racionalidade similar à teoria do 

desenvolvimento equilibrado ou do grande impulso (Big Push) do economista Rosenstein-

Rodan, também discutida no presente capítulo. A idéia central consiste na instalação, em 

regiões atrasadas, de uma indústria motriz que, por meio de seus efeitos para frente e para trás 

se tornaria um pólo de crescimento e estimularia o desenvolvimento da região. 

Partindo da análise de economias subdesenvolvidas, Perroux identificou  que 

existem algumas características comuns a esses países, tais como (LEITE, 1983, p. 157): 

a) A inexistência de articulação econômica entre as regiões, criando dificuldades 

à propagação das inovações e progressos; 

b) Dualismo econômico resultante de estágios diferentes de desenvolvimento em 

uma mesma região, coexistindo segmentos da economia monetizados, geralmente 

voltados para o exterior, com áreas estáticas onde predominam as economias de 

subsistência; 

c) Condição de dominação, isto é, especialização em fornecer matérias-primas a 

áreas econômicas mais desenvolvidas, sujeitas a influências externas e sem poder 

de decisão em face dessas relações de dependência. 

Porém, o fato central que ele constatou foi que o crescimento econômico não se 

realiza simultaneamente ou de maneira difusa por todas as áreas de um país ou abrangendo 

todos os espaços de uma mesma região. Em outras palavras, esse processo tem uma base 

espacial, surgindo, dessa forma o conceito de pólo, isto é, “um conjunto de unidades motrizes 

que criam efeitos de arraste sobre outros conjuntos definidos no espaço econômico e 

geográfico” (Perroux, 1955 apud Idem, ibid, p. 158). 

Para Perroux, acrescenta Souza (2005b), o pólo de crescimento tem uma forte 

identificação geográfica porque ele é fruto das economias de aglomeração geradas pelos 

complexos industriais, que são liderados por essas indústrias motrizes. Um complexo 

industrial é um conjunto de atividades ligadas por relações de insumo-produto e a indústria 

motriz é responsável pela criação dos fenômenos de polarização e de difusão do crescimento 

econômico no espaço a partir do pólo de crescimento. 
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Entretanto, para ser considerada motriz, líder de um complexo de atividades, 

formando o pólo industrial, continua Souza, uma indústria deve apresentar as seguintes 

características: 

a) Cresce a uma taxa superior à média da indústria nacional; 

b) Possui inúmeras ligações de insumo-produto, através das compras e vendas de 

insumos efetuadas em seu meio; 

c) Apresenta-se como uma atividade inovadora, geralmente de grande dimensão e 

de estrutura oligopolista; 

d) Possui grande poder de mercado, influenciando os preços dos produtos e dos 

insumos e, portanto, a taxa de crescimento das atividades satélites a ela ligadas; 

e) Produz geralmente para o mercado nacional e, mesmo, para o mercado externo. 

Em linhas gerais, as indústrias motrizes atraem as empresas satélites, fornecedoras 

de insumos ou utilizadoras dos produtos das primeiras como insumos, desencadeando, dessa 

forma, o crescimento local e regional. Por conta disso, vale destacar que existem os pólos 

surgidos espontaneamente e aqueles criados deliberadamente por força de programas 

especiais com essa finalidade. Os planejadores podem utilizar também um pólo espontâneo 

para fortalecê-lo em sua função polarizadora ou, como tem ocorrido em muitos lugares do 

mundo, criar pólos por meio do estabelecimento de infra-estruturas e instalação de indústrias 

motrizes e complexos industriais (LEITE, 1983, p. 160). 

Não é à toa, relata Souza (2005b), que vários governos têm atraído empresas, 

utilizando-se de incentivos fiscais, empréstimos subsidiados, treinamento de mão-de-obra e 

instalação de infra-estruturas para motivar a vinda de grandes indústrias para determinadas 

áreas. Entretanto, em certos países pode surgir uma verdadeira “guerra fiscal” entre regiões, o 

que prejudica as finanças públicas pela renúncia fiscal. Em determinadas regiões, por 

exemplo, os incentivos concedidos às empresas motrizes nem sempre geram os resultados 

esperados. Citam-se casos na França e no Canadá, acrescenta este autor ao mencionar Polèse, 

em que as novas empresas não provocaram o desenvolvimento local, porque suas relações de 

insumo-produto se deram, preferencialmente, com a economia nacional e com o exterior. Pior 

do que isso, afirma, são os enclaves, ou complexos industriais implantados em certas regiões, 

em que os efeitos de encadeamento da produção e de multiplicação de renda ocorreram com o 

exterior e não com as economias locais ou nacionais. 

Outro aspecto a considerar quanto à teoria dos pólos é que do ponto de vista 

geográfico eles podem ser locais, sub-regionais, regionais, nacionais ou ainda internacionais. 

Com relação a isto, argumenta Leite (1983, p.160), o conceito de pólo tem por base a teoria da 
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economia dominante, isto é, das relações dos países centros, geralmente bastante 

industrializados, e os países satélites, que são as economias supridoras de matérias-primas e 

que concentram grande proporção de suas relações comerciais externas com os países centros. 

Porém, vale lembrar que os pólos internacionais de crescimento podem ter sua 

área de influência bloqueada pelas fronteiras político-administrativas, gerando “um conflito 

entre os espaços econômicos das grandes unidades econômicas (firmas, indústrias ou pólos) e 

os espaços politicamente organizados dos Estados nacionais” (Perroux, 1955 apud Souza, 

2005). Entretanto, esse entrave ao desenvolvimento está sendo abolido em algumas áreas 

internacionais, pela integração comercial e pelos acordos bilaterais ou entre blocos de países. 

Em sua teoria, Perroux estabeleceu ainda a diferenciação conceitual entre 

crescimento e desenvolvimento. De acordo com ele, o desenvolvimento econômico deve ser 

entendido como um processo caracterizado por “mudanças sociais e mentais de uma 

população que a tornaram apta a fazer crescer, cumulativamente e de forma durável, seu 

produto real global e por habitante”. Quanto ao crescimento, ele define que “ocorre quando há 

um aumento do produto global e mesmo quando a renda per capita aumenta, porém sem que 

se verifiquem aquelas mudanças”. Assim, por conta dessa difrenciação, ele distinguiu os pólos 

entre aqueles de crescimento e aqueles de desenvolvimento, a saber (LEITE, 1983, p. 158): 

a) Pólos de crescimento – são certos pólos surgidos de forma espontânea que, 

mesmo motivando o crescimento do produto e da renda per capita, não provocam 

transformações significativas das estruturas regionais; 

b) Pólos de desenvolvimento – dizem respeito àqueles que conduzem a 

modificações de estrutura e que abrangem a população da região polarizada. 

Por fim, vale salientar que quando uma atividade motriz provoca a expansão e o 

crescimento de um conjunto de indústrias complementares, diz-se que se trata de um efeito de 

complementaridade. Ao mesmo tempo, as forças de concentração demográfica que estes 

conjuntos provocam definem-se como efeito de aglomeração. Por sua vez, fala-se que ocorre 

efeito de união quando acontece um fluxo de atividades entre dois pólos ou entre um pólo e 

um posto de escoamento dos bens oriundos desse centro (Idem, ibid, p. 164). 

Nesse contexto, cabe incluir ainda na categoria dos efeitos originários dos pólos 

os chamados efeitos regressivos e propulsores de Gunnar Myrdal. Nesse sentido, a região 

central, onde se localiza o pólo, pode exercer, portanto, esses efeitos sobre outras regiões. 

Conforme explica Souza (2005b), ao citar este autor, os efeitos propulsores são os efeitos de 

encadeamento da produção e do emprego sobre atividades induzidas de regiões vizinhas. 

Assim, quando as indústrias motrizes do pólo urbano-industrial central realizam inovações 
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tecnológicas e expandem a sua produção, elas aumentam suas compras de outras regiões e 

ampliam a oferta de produtos, em alguns casos com preços menores. 

Por outro lado, os efeitos regressivos correspondem à drenagem referida, ou seja, 

adotando novas técnicas e produzindo novos bens, as indústrias motrizes do pólo aumentam a 

demanda de fatores, elevando seus preços, o que provoca destruição criadora nas regiões 

periféricas. Por meio do sistema bancário, elas demandam ainda crédito para inovações e 

drenam recursos financeiros de outras áreas. 

Dessa forma, conclui Souza, o pólo só será de desenvolvimento, quando os efeitos 

propulsores excederem os efeitos regressivos. À medida que a região tiver sucesso na 

neutralização de parte dos efeitos regressivos e internalizar de alguma forma os efeitos 

propulsores provenientes de outras áreas, ela estará passando por um processo acumulativo de 

desenvolvimento. 

 

3.3.7 A teoria da base exportadora 

 

A suposição central da teoria da base exportadora, desenvolvida por Douglas North, 

em 1955, é a de que as exportações são o motor que inicia o crescimento local dando impulso 

à determinada região e seu alcance é determinado por meio dos efeitos multiplicadores que as 

vendas externas criam nas demais atividades do mercado interno. Estes resultados são 

produzidos pelo efeito-renda e o pelos efeitos de encadeamento para trás e para frente no 

processo produtivo, criando demanda por produtos e serviços, como transportes, 

comunicações, financiamentos entre outros. 

Além da demanda de insumos domésticos pela indústria, agricultura e setor 

terciário, originando-se atividades secundárias de processamento, ao abordar esta teoria, 

Souza (2005a, p. 355 e 356) acrescenta que do aumento das exportações resultam ainda os 

efeitos sobre a demanda final, em função do crescimento da renda e do emprego. Segundo ele, 

os impactos das vendas externas sobre a produção local crescem com o maior consumo 

interno, repercutindo-se uma vez mais sobre a renda e o emprego. 

Porém, explica este autor, para que os efeitos multiplicadores das exportações 

sobre o mercado interno aconteçam, eles dependem da capacidade ociosa na economia; do 

estoque disponível de mão-de-obra; da disponibilidade de capacitação empresarial; da dotação 

de infra-estrutura de transporte; e do desenvolvimento das relações de insumo-produto das 

atividades exportadoras com o mercado interno. 
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Nesse sentido, reforça Souza, o desenvolvimento não só exige atenção especial 

em relação às atividades exportadoras, motoras do crescimento, como também demanda 

planejamento das atividades polarizadas, receptoras e propagadoras dos efeitos de 

encadeamento. Segundo ele, a extensão da transmissão do crescimento depende do tamanho 

das exportações, da diversificação e da extensão de sua cadeia produtiva, bem como do seu 

ritmo de crescimento. 

Até porque, embora a princípio essa teoria atribua ao setor de mercado interno um 

papel passivo no desenvolvimento, à medida que as exportações induzem o crescimento desse 

setor, expande-se o mercado local e aumenta a produção interna de produtos anteriormente 

importados. Assim, surgem fontes internas de crescimento e as exportações perdem 

importância como impulsionadoras exclusivas do nível de renda e de emprego, com o 

mercado interno passando a ser o eixo dinâmico da economia da respectiva região. 

Aqui, vale ressaltar que a existência de um mercado interno amplo e com poder de 

compra em expansão é o que atraí empresas multinacionais. Por outro lado, quando essas 

empresas se instalam em países ou regiões sem essa condição o fazem, na verdade, em busca 

de mão-de-obra mais barata, transformando-os em pólos de exportação. 

Vale lembrar ainda, que esse dinamismo das atividades voltadas para o setor 

externo provoca também o aumento das importações de insumos, máquinas e bens de 

consumo, que dependem da elevação do nível da renda. Assim, as interdependências com as 

importações exigem cuidado especial com o balanço de pagamentos2, a fim de evitar déficits 

sucessivos, apesar do crescimento das exportações e do afluxo de capitais externos. 

Entretanto, apesar dos seus benefícios, esta teoria é criticada pela dependência às 

flutuações conjunturais externas a que as regiões ficam sujeitas, internalizada pela expansão 

ou o declínio das atividades não exportadoras, especialmente o comércio e os serviços, 

induzidas pelo aumento ou redução das vendas externas, o que, por conseqüência, também 

afeta positiva ou negativamente o emprego e a renda no mercado interno. 

Desse modo, argumenta Souza, a economia local precisa diversificar a sua pauta 

de exportações, por meio da redução dos custos de produção, de sorte a aumentar o número de 

produtos com maior competitividade externa e reduzir os impactos negativos da queda de 

preços ou quantidades demandadas a um produto específico. Além disso, a diversificação de 

                                                 
2 Relação entre os pagamentos de todos os tipos feitos por um país aos demais países e os pagamentos recebidos 
por esse país de todo o mundo. 
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mercados torna-se importante, para evitar também a dependência a poucos países 

compradores. 

 

3.3.8 O modelo de substituição de importações 

 

A substituição de importações como modelo de crescimento, e conseqüente 

desenvolvimento, foi um conceito elaborado por economistas da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL)3, sobretudo a partir do pensamento desenvolvimentista 

do economista argentino Raúl Prebisch (1901-1986), para designar um processo interno de 

desenvolvimento, estimulado pelo desequilíbrio externo e que resulta na dinamização, 

crescimento e diversificação do setor industrial, produzindo localmente bens tradicionalmente 

importados. 

Conforme expõe Souza (2005a, p. 362 e 363), esse modelo tem como objetivos 

principais equilibrar o balanço de pagamentos e proteger uma indústria nascente, ou ainda 

com dificuldades de enfrentar a concorrência externa, e se estabelece pela redução das 

importações por meio de quotas, licenciamentos, elevação de tarifas e proibições e também da 

política cambial. A sua grande vantagem é a adoção de processos de produção que já deram 

certo em outros países, possibilitando a aprendizagem e a geração de técnicas endógenas, ao 

mesmo tempo em que a economia passa a produzir para um mercado cativo, já existente. 

Segundo este autor, a substituição de importações apresenta-se, então, como uma 

das maneiras alternativas de promover maior crescimento e aquisição tecnológica. Entretanto, 

os defensores desse modelo ressaltam a importância dos investimentos na produção de bens 

de capital no processo de aprendizagem e absorção de tecnologia. Apesar das dificuldades de 

se produzir bens mais sofisticados, como itens dessa natureza, eles afirmam, que este não 

deve ser um pretexto para importar, no lugar de produzi-los internamente. De acordo com 

Bruton (1989 apud SOUZA, 2001, p. 363), o país subdesenvolvido que importa bens de 

capital elimina importante fonte de aprendizagem tecnológica. 

Assim, passando por todo esse processo e ao atingir maior base industrial e 

diversificação, a própria economia passa a obter posteriormente especialização e vantagens 

comparativas e no longo prazo, gradativamente cada setor poderá produzir para exportação, 

com a liberalização gradativa de importações. Isto ocorre com o alcance da maturidade da 

                                                 
3 A CEPAL foi criada em 1948 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas com o objetivo de 
incentivar a cooperação econômica entre os seus membros. Era uma organização que reunia grandes nomes do 
pensamento desenvolvimentista latino-americano. Postulava que a industrialização era o principal caminho para 
superação do subdesenvolvimento dos países da América Latina. 
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indústria. Antes que esse estágio se consolide, argumenta Souza, uma abertura precoce pode 

tornar-se prejudicial ao processo de aprendizagem e ao crescimento da produtividade da 

indústria nacional. Conseqüentemente, muitas empresas podem encerrar suas atividades, 

aumentando o desemprego, ocorrendo, dessa forma, a retração da atividade econômica. 

 

3.4 A teoria do desenvolvimento endógeno 

 

Em meio à adoção, ainda em larga escala, dos modelos convencionais de 

desenvolvimento, apresentados no item anterior do presente capítulo, nos anos 1980, a teoria 

do desenvolvimento econômico passou por uma importante modificação com a formação de 

um novo paradigma que ficou conhecido como desenvolvimento endógeno. 

Segundo Barquero (2001, p. 38), o novo modelo surgiu a partir da convergência 

de duas linhas de pesquisa, dando lugar a esta nova concepção de desenvolvimento. Uma, que 

é de caráter teórico, nasceu da tentativa de encontrar uma noção de desenvolvimento que 

levasse em conta os efeitos da atuação pública na evolução das localidades e regiões 

atrasadas. A outra, de caráter empírico, surgiu em decorrência da interpretação dos processos 

de desenvolvimento industrial em localidades e regiões do Sul da Europa. 

Segundo este autor, a idéia principal do desenvolvimento endógeno é a de que o 

sistema produtivo dos países se expande e se transforma pela utilização do potencial de 

desenvolvimento existente no território - nas regiões e cidades, mediante investimentos 

realizados por empresas e agentes públicos e sob o controle da comunidade local. 

Como bem acrescenta Amaral Filho (1992 apud FEITOSA, 2009, p. 12), este 

novo paradigma representaria um processo de crescimento econômico implicando em uma 

contínua ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a produção bem como da 

capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a retenção do excedente econômico 

gerado na economia local e/ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões, com 

este processo tendo como resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda do local 

ou da região mais ou menos definido dentro de um modelo específico de desenvolvimento 

regional. 

Nesse sentido, observa Barquero (2001, p. 28 e 29), até então, as políticas 

tradicionais que tratavam do desenvolvimento regional trabalhavam com uma visão baseada 

em um modelo de crescimento concentrado e se propunham a contribuir para a distribuição 

territorial de renda e emprego mediante a aplicação de incentivos e à realização de 

investimentos em infra-estrutura. Na sua avaliação, tanto as políticas keynesianas como as 
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neoclássicas imaginavam as políticas de desenvolvimento regional como um “jogo de soma 

zero”, no sentido de que uma região obteria seus recursos à custa apenas das demais; ao passo 

que a política de desenvolvimento local pretende superar os desequilíbrios por meio do 

fomento de todos os territórios com potencialidades de desenvolvimento competitivo, sendo 

vista, dessa forma, como um “jogo de soma positiva”, capaz de tirar proveito do potencial de 

desenvolvimento existente no próprio território. 

Na verdade, explica Barquero, a teoria convencional do desenvolvimento constitui 

uma das referências da teoria do desenvolvimento endógeno e compartilha, inclusive, dos 

princípios com a mesma, a saber: a existência de externalidades é uma condição necessária 

para o desenvolvimento de uma cidade ou região; a rede de empresas industriais dá origem a 

uma multiplicidade de mercados internos e é, dessa forma, geradora de economias externas. 

No entanto, diferencia-se da teoria convencional quando assinala que o importante não é o 

tamanho das empresas, mas sim a existência de um sistema de empresas capazes de manter 

intensas trocas e relações mútuas (BECATTINE apud BARQUERO, 2001, p. 61). Relações 

estas, que vão além do intercâmbio de produtos e serviços entre firmas, passando pela troca de 

conhecimentos tecnológicos e padrões de comportamento. 

Sobre isso, ele observa que o desenvolvimento endógeno não exclui do processo 

as grandes empresas e os grupos industriais originários de outros territórios. Na sua avaliação, 

é até natural que empresas inovadoras sintam-se atraídas por uma localização que ofereça 

recursos e infra-estrutura, que conte com um sistema produtivo e uma sociedade aberta à 

inovação e cujo sistema de empresas seja capaz de gerar economias externas de escala, sendo 

dessa forma, possível a combinação de fatores locais e externos. Na verdade, eles até podem 

desempenhar um papel vital no desenvolvimento local, porém, sempre que houver 

convergência entre suas estratégias e aquelas definidas no âmbito do território. 

De fato, acrescenta Feitosa (2009, p. 13), o caráter endógeno do desenvolvimento 

não quer dizer que este modelo é autocentrado na própria região ou no local, com tendências 

ao isolamento e ao fechamento. Ao contrário, o desenvolvimento endógeno deve ser 

entendido como um processo de transformação, fortalecimento e qualificação das estruturas 

internas da região e desse modo, completa Barquero, as estratégias das empresas, mesmo 

externas, e dos territórios parecem compartilhar os mesmos objetivos, quando buscam fazer 

com que os atributos destes últimos assegurem vantagens competitivas às unidades produtivas 

ali localizadas. Havendo essa convergência de estratégias entre empresas e territórios, ele 

conclui que os processos de desenvolvimento endógeno adquirem uma dinâmica própria. 
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Por isso, no caso das estratégias de desenvolvimento local, esse processo estaria 

associado a uma abordagem de baixo para cima - ao contrário do que propunham os modelos 

convencionais -, e onde são os atores locais que, na tentativa de atender às necessidades e 

demandas da população local, desempenham o papel central na definição, execução e controle 

das políticas de desenvolvimento. 

O objetivo, aqui, explica, Barquero é buscar o bem-estar da comunidade 

envolvida em seu conjunto, influenciando não só os aspectos produtivos, mas também 

atuando sobre as dimensões sociais e culturais, o que leva a diferentes caminhos de 

desenvolvimento, conforme as características e as capacidades de cada economia e sociedades 

locais, consistindo, dessa forma, em um enfoque territorial do desenvolvimento e do sistema 

produtivo. O território passa a ser um agente de transformação e não de mero suporte dos 

recursos e atividades econômicas, uma vez que existe a interação entre as empresas e os 

demais atores, que se organizam para desenvolver a economia e a sociedade local. 

Nesse contexto, o conjunto de recursos – econômicos, humanos, institucionais e 

culturais, formadores do seu potencial de desenvolvimento -, passa a ser o ponto de partida à 

comunidade. Estes podem ser identificados, por exemplo, nos elementos da estrutura 

produtiva; no mercado de trabalho; na capacidade empresarial; no conhecimento tecnológico; 

nos recursos naturais; na infra-estrutura; no sistema político e social; e ainda na tradição e na 

cultura, em torno dos quais se articulariam os processos de crescimento econômico e 

mudanças estruturais e nesse sentido as pequenas e médias empresas, por sua flexibilidade e 

capacidade empresarial e organizacional, estariam fadadas a ocupar papel de protagonistas 

nos processos de desenvolvimento endógeno. 

 

3.5 Considerações finais 

 

No presente capítulo, apresentamos as origens para as questões do 

desenvolvimento e relacionamos as principais teorias e modelos para o seu alcance até chegar 

à formação de um novo paradigma na teoria do desenvolvimento econômico que ficou 

conhecido como desenvolvimento endógeno. 

O que se observa é que, na grande maioria dos casos, a industrialização ocupa 

papel de destaque como estratégia para países e regiões atrasadas se desenvolverem, pelos 

conseqüentes efeitos de encadeamento que provoca na economia, o que por sua vez, pretende 

acelerar o processo de formação de capital, a transformação da estrutura da economia, o 

crescimento econômico, a geração de emprego e renda e a melhoria das condições de vida da 
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população. Da mesma forma, verificamos ainda a importância atribuída ao Estado, como 

elemento catalisador e indutor para o sucesso do processo de desenvolvimento. 

Dessa forma, à luz das teorias aqui apresentadas, no próximo capítulo, 

pretendemos relatar a experiência brasileira no processo de desenvolvimento, mostrando as 

alternativas escolhidas e políticas adotadas, que acabaram por influencia e determinar o 

caminho percorrido pelos estados nordestinos, e nesse contexto pelo Ceará, na adoção de uma 

política de atração de investimentos externos, baseada na renúncia fiscal, como forma de 

acelerar o seu desenvolvimento. 
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4. O DEBATE SOBRE O DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: A QUESTÃO 

REGIONAL E A POLÍTICA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO CEARÁ 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

O debate sobre o desenvolvimento econômico ganhou destaque no Brasil a partir 

da década de 1950, quando as desigualdades econômicas e sociais entre as regiões brasileiras 

ficaram evidentes, fruto do processo desigual de desenvolvimento do capitalismo no País. De 

um lado o sudeste em rápida expansão, com base na indústria; de outro, regiões como o 

Nordeste com sua economia estagnada e figurando entre as áreas com maiores índices de 

pobreza no mundo. Nesta época emergem, então, elementos de pressão no sentido de se 

reordenar o processo de acumulação de capital em nível nacional. 

Conforme relata Souza (2005a, p. 19) essa discussão se formaliza a partir dos 

estudos conduzidos pela Comissão Mista Brasil - Estados Unidos4, entre 1951 e 1953, e do 

Grupo Misto BNDES - CEPAL5, de 1953 a 1955, quando estes identificaram os principais 

problemas enfrentados pelo País e forneceram elementos para os planos nacionais de 

desenvolvimento subseqüentes, na tentativa de atender os anseios de progresso e de melhoria 

das condições de vida da população e das respectivas regiões onde esta se encontrava 

distribuída. 

Entre os problemas mais graves apontados por estas análises estavam a carência 

de infra-estrutura, a exemplo de energia, transportes e comunicações; uma produção agrícola 

insuficiente, sobretudo alimentos; a oligopolização da comercialização agrícola entre outros 

pontos. Foi sugerido, ainda, o incentivo do ingresso de capitais estrangeiros e que se adotasse 

uma política cambial favorável nessa direção. 

Nesse contexto, o planejamento visto como intervenção planejada do Estado, 

assim como pregam as principais teorias de desenvolvimento econômico abordadas no 

capítulo anterior do nosso estudo - com destaque para a tese de Keynes -, teve sua maior 

evidência no Brasil com o Plano de Metas do governo Juscelino Kubitscheck (1956-1960) e, 

concomitante a ele, com a criação da SUDENE, em 1959, para exercer ação planejada sobre o 

                                                 
4 Formada no âmbito do Ministério da Fazenda, e integrada por técnicos brasileiros e norte-americanos, a 
Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico foi resultado das negociações entre 
Brasil e Estados Unidos iniciadas em 1950, durante o governo Eurico Gaspar Dutra, visando ao financiamento 
de um programa de reaparelhamento dos setores de infra-estrutura da economia brasileira. 
5 Grupo misto de estudos formado a partir de um acordo de cooperação entre o BNDES e a Cepal, que elaborou 
um estudo sobre a economia brasileira que serviria de base para o Plano de Metas do governo de Juscelino 
Kubitschek. 
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Nordeste do País, ao que se seguiu a criação de órgãos regionais em outras áreas (ARAÚJO, 

2000, p. 17). 

De lá para cá, as características e o desenrolar do processo de desenvolvimento 

brasileiro vêm sendo amplamente discutido por inúmeros autores. De acordo com obras 

pioneiras de economistas como Celso Furtado (1987) e outros importantes pesquisadores, a 

formação histórica e econômica brasileira foi caracterizada pela estruturação do Brasil em 

diferentes regiões, com vocações produtivas, condições de produção e produtividade bastante 

divergentes, gerando diferenciações não apenas setoriais, mas também desigualdades 

socioeconômicas e desequilíbrio espacial entre as várias regiões. 

Segundo estes pesquisadores, a explicação para estas diferenças pode ser 

atribuída, sobretudo, ao processo da industrialização no País, movimento este que remonta aos 

últimos anos do século XIX, com uma segunda fase ocorrendo no período da Primeira Guerra 

Mundial, quando o conflito impediu as potências capitalistas de continuarem o fornecimento 

de manufaturas. O Brasil iniciou, assim, por orientação dos economistas da CEPAL, a 

implantação do processo de substituição das importações, produzindo localmente bens até 

então tradicionalmente importados, beneficiando, dessa forma, a implantação de fábricas em 

território nacional. 

 

4.2 O crescimento econômico brasileiro: de país agrário-exportador a nação urbano-

industrial 

 

Ao longo de quatro séculos, desde o seu descobrimento pelo capital mercantil em 

busca da internacionalização, até século XIX, o Brasil se constituiu como um país rural, 

escravocrata e primário-exportador, onde predominaram ciclos econômicos a exemplo do 

açúcar, no Nordeste; do ouro em Minas Gerais; do algodão, no Maranhão; e do café, em São 

Paulo. Somente no século XX é que ele emerge como uma nação urbano-industrial e de 

relações de trabalho tipicamente capitalistas (ARAÚJO, 2000, p. 116; OLIVEIRA, 2003, 

págs. 83 a 102). 

De acordo com Souza (2005a, p. 379 e 380), o primeiro surto industrial no Brasil 

ocorreu nos anos 1890, em função do alargamento do crédito à agricultura, da criação de 

bancos de emissão de moeda e do aumento das tarifas sobre as importações. Segundo ele, a 

expansão dos meios e pagamentos e o encarecimento das compras do exterior motivaram, 

dessa forma, o surgimento de novas empresas fabris. 
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Esse processo de industrialização, explica este autor, foi possível pelo surgimento 

da economia cafeeira, por volta de 1850; e pela introdução, alguns anos mais tarde, da mão-

de-obra imigrante, assalariada, nas lavouras deste grão, que propiciaram a formação do 

mercado interno do País, o que foi de fundamental importância para sustentar a produção das 

empresas que surgiram. Ao mesmo tempo em que, com o crescimento da produção e da 

exportação de café, formou-se um excedente em divisas estrangeiras, possibilitando, assim, a 

importação de bens de capital para a indústria nascente. 

Entretanto, com a redução dos preços do café, em virtude de choques externos 

com a queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque (Estados Unidos), em 1929, e da depressão 

econômica que se seguiu, o nível de importações de bens para a indústria nacional caiu, 

voltando a recuperar-se somente em 1932, com as medidas intervencionistas do governo 

brasileiro para recuperar o preço do café6. 

Vale destacar que a revolução de 1930, com a tomada do poder por Getúlio 

Vargas, também foi de suma importância para o processo de industrialização do País. Isto 

porque, correspondeu à emancipação política da classe industrial, contra a hegemonia até 

então agrário-exportadora; e à criação da legislação trabalhista para o meio urbano, 

assegurando, assim, a oferta de trabalho para a indústria, por meio das emigrações do campo 

para as cidades. 

Além disso, tanto Vargas como os economistas de seu governo reconheciam que o 

Brasil era muito dependente das compras externas e, desse modo, precisava substituir 

importações pela produção doméstica, por meio de um sistema de proteção tarifária e de 

licenciamento de importações, o que foi implantado em 1938. 

Ao mesmo tempo, este governo identificou também que a industrialização 

necessitava ainda da ampliação do mercado interno e nesse sentido, em 1937, eliminou as 

tarifas interestaduais, representando, dessa forma, um passo importante em direção da 

integração espacial interna da economia nacional. Nessa fase, a industrialização ganhou corpo 

e se firmou, formando-se um mercado verdadeiramente nacional para a indústria, em razão da 

quebra destas barreiras, o que facilitou a livre circulação de mercadorias, levando à fusão dos 

                                                 
6 O café era o principal produto brasileiro de exportação, e os Estados Unidos eram os maiores compradores. Por 
conta da crise, os norte-americanos diminuíram suas compras, e os estoques brasileiros aumentaram. Com isso, o 
preço do café caiu muito. Em 1931, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, numa tentativa de manter o 
valor do produto, decidiu comprar e estocar todo o excedente da produção cafeeira do País, que era responsável 
pela produção de 60% do produto consumido em todo o mundo. Em menos de seis meses, a cotação da saca no 
mercado internacional era desastrosa: de 200 mil réis para 21 mil réis. Essa queda nos preços fez com que 80 
milhões de sacas de café fossem queimadas com o intuito de diminuir os estoques e valorizar os grãos. 
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mercados isolados e locais, resultando, assim, na implantação de um Estado centralizado, o 

Estado Novo. 

Nesta época, a construção de portos, de ferrovias e de rodovias também integrou 

fisicamente as regiões espacialmente dispersas do País. Porém, é preciso destacar que a 

industrialização não se difundiu igualmente por todo o Brasil. Ao contrário, os investimentos 

em infra-estrutura, os incentivos governamentais e atração do capital privado concentraram-se 

principalmente no Sudeste, mas especificamente em São Paulo, que se tornou o estado mais 

industrializado da Nação. 

Entre 1920 e 1938, apesar da crise mundial, a economia brasileira duplicou de 

tamanho, com uma indústria em expansão e nos anos seguintes, entre 1940 e 1945, a 

interrupção das importações, em virtude da Segunda Guerra Mundial, proporcionou o 

aproveitamento da capacidade ociosa da indústria brasileira, gerando, assim, um novo surto 

industrial no País. Neste período, este setor no Brasil crescia a uma taxa de 36%, índice 

superior ao crescimento da agricultura, com 10,2%, e ainda do conjunto da economia, que 

avançava em torno de 20,7%. 

Mais tarde, a ascensão de Juscelino Kubitschek ao poder, em 1956, marcou o 

início do processo de industrialização, entretanto, inteiramente ajustado aos interesses do 

capital internacional. A execução do Plano de Metas de Juscelino foi, nesse sentido, a grande 

responsável pela definitiva configuração do modelo de desenvolvimento industrial que o 

Brasil finalmente adotaria (KOSHIBA, 2008). A partir de então, o modelo de 

desenvolvimento industrial adotado pelo País passou a ter a crescente participação do Estado 

como indutor do desenvolvimento. 

 

4.3 A inserção do Nordeste na nova dinâmica nacional 

 

Com a introdução do modelo de industrialização nos moldes que se seguiu, a 

região Nordeste competiu em desvantagem em relação às demais regiões brasileiras, 

notadamente com o Sudeste, região privilegiada pelo poder público com investimentos 

revertidos na constituição de atributos em infra-estrutura (estradas, portos, aeroportos, 

saneamento básico, recursos hídricos, eletricidade etc.), o que favoreceu a atração de 

investimentos privados e resultou na geração de mais emprego e renda para a sua população. 

Como reflexo, expõe Araújo (2000, p. 143 e 2006, p. 23), no fim da década de 

1950, a questão regional ganhou destaque nacional. Isto porque, o desenvolvimento do 

capitalismo no País, com a intensificação das relações da principal região industrial do Brasil, 
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o Sudeste, com as demais regiões, aprofundara as distâncias econômicas e sociais, sobretudo 

com o Nordeste, cuja economia encontrava-se estagnada, figurando entre as áreas de maiores 

índices de pobreza do mundo. 

Diante das tensões sociais, que aumentavam tanto no campo quanto nas cidades 

da região, o então presidente Juscelino Kubitschek criou o GTDN, chefiado por Celso 

Furtado, apresentando, assim, a proposta de uma política para promover o desenvolvimento 

regional. O objetivo principal era tirar a economia nordestina do estado de letargia em que se 

aprofundara a partir da crise do seu complexo agroexportador, baseado na produção 

açucareira.  

Como resultado, este grupo elaborou um relatório, onde a industrialização era 

apresentada como elemento central, complementada ainda com sugestões para as 

transformações na organização da agricultura regional. Para o GTDN, o setor industrial 

deveria funcionar como elemento dinâmico da economia nordestina, conduzindo, dessa 

forma, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) regional e assumindo, assim, o papel 

outrora exercido pela atividade agroexportadora. 

Uma outra proposta com base nesse diagnóstico foi a criação da SUDENE, o que 

ocorreu em 1959, sendo responsável pela elaboração de diversos planos para Região. Segundo 

destaca Ferreira (2006, p. 63), no caso do Nordeste, a criação deste órgão dotou o Estado de 

mecanismos para que assegurassem um processo de capitalização a partir de transferências de 

parcelas do excedente produtivo, apropriadas por meio de taxação, com o intuito de incentivar 

e/ou promover a acumulação de capital nos estados nordestinos. Em termos operacionais, foi 

criado um mecanismo de incentivos fiscais, que se introduz, inicialmente, com a permissão 

para que empresas sediadas no País pudessem deduzir até 50% do seu Imposto de Renda para 

aplicações em projetos produtivos no Nordeste. 

Com relação a esses projetos, o GTDN previa que a intensificação dos 

investimentos industriais na Região deveria ocorrer mediante o incentivo a indústrias de base 

e àquelas que aproveitassem as matérias-primas locais. Segundo assinala Araújo (2000, p. 

144), nas indústrias de base o destaque era dado à produção siderúrgica, cuja viabilidade e 

poder de expansão eram enfatizados. Com a siderurgia, esperava-se desenvolver atividades de 

transformação de ferro e aço e indústrias mecânicas simples, como as de implementos 

agrícolas, móveis metálicos, entre outros produtos. No que tange às atividades industriais 

fortemente ligadas à base regional de recursos, duas vantagens eram ressaltadas: sua 

competitividade e sua capacidade de transmitir dinamismo ao restante do aparelho produtivo 

regional. Havia também a preocupação com o parque industrial já instalado, em especial o 
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têxtil, visando a sua modernização, para enfrentar a concorrência com as indústrias do mesmo 

tipo instaladas no Sudeste, que surgiam muito mais produtivas, eficazes e mais competitivas. 

Dessa forma, com as propostas baseadas nas indústrias citadas, pensava-se em 

uma industrialização de base regional, voltada para o mercado do Nordeste, com empresários 

locais, fundamentada ainda pela existência de circunstâncias favoráveis na Região, por esta 

possuir um mercado de condições razoáveis, disponibilidade de certas matérias-primas e de 

mão-de-obra abundante e relativamente mais barata que a do Sudeste. Entretanto, o que se 

percebe, afirmam os pesquisadores que se debruçaram sobre a questão, isto não aconteceu 

conforme o planejado. 

Quando se observa os acontecimentos no período que vai de meados de 1960 até 

os anos 1980, de fato, o Brasil passou por um processo de desconcentração da base industrial. 

Com bem define Guimarães Neto (1986 apud ARAÚJO, 2000, p. 26), o País sai de uma 

articulação comercial entre as regiões para uma integração produtiva inter-regional. Segundo 

ele, não se trata mais de produzir em São Paulo para vender no mercado nacional. Trata-se de 

produzir nas diversas regiões brasileiras e entre elas o Nordeste. Na verdade, o que ocorreu, 

explica, foi uma migração de capitais, ou seja, parte destes recursos que estavam no espaço 

mais dinâmico do País deixou este espaço em direção à região nordestina. Assim, frações do 

capital produtivo industrial das regiões Sul e Sudeste migraram para o Nordeste, motivadas 

pelos incentivos fiscais e financeiros concedidos pelos estados e pela Sudene. Quem fazia a 

opção para o sistema de incentivo apresentava um projeto para esta instituição e esse optante 

programava uma filial de sua indústria na Região. 

Dessa forma, as atividades industriais experimentaram rápida expansão nos 

estados nordestinos e da mesma forma se diversificaram. Foram as indústrias ditas dinâmicas, 

e de gêneros não-tradicionais do Nordeste, que lideraram os investimentos realizados, a 

exemplo da química, metalúrgica, de minerais não-metálicos, de material elétrico e de 

comunicações. Esses cinco gêneros concentraram 60% dos recursos do sistema de incentivos, 

ao passo que os principais segmentos tradicionais do parque industrial local, têxtil, alimentos, 

vestuário e calçados, receberam menos de 30% (ARAÚJO, 2000, p. 146 e 147). 

Entretanto, apesar do expressivo crescimento registrado pelo setor industrial na 

Região nos anos subseqüentes, esse processo foi marcado por duas características essenciais: 

a dependência e a complementaridade da economia local em relação aos centros dinâmicos do 

País. Conforme a literatura sobre o desenvolvimento econômico brasileiro, essa dependência 

se dá por conta da expansão industrial liderada pelo Sudeste, com a migração do capital 

produtivo dessa região para o Nordeste. Isto se verificava tanto em relação aos recursos que 



 

 

62

 

financiaram esse crescimento, quanto aos mercados para onde se destina a produção 

nordestina, ao fornecimento de insumos e ainda à compra de máquinas e equipamentos. 

 Para se ter uma idéia, apenas 26% do capital integralizado nos projetos 

incentivados para a Região, a partir dos anos 1960 até 1978, eram regionais. Ao mesmo 

tempo, nessas indústrias, a produção era destinada preferencialmente a mercados extra-

regionais, em torno de 58%, contra 42% para o mercado local. Nesse sentido, vale acrescentar 

ainda que somente 10% das empresas que se instalaram no Nordeste produziam 

exclusivamente para a Região. Além disso, com relação ao fornecimento de insumos, as 

indústrias beneficiadas pelos incentivos à industrialização compravam quase a metade dos 

itens (48%) fora da Região. Da mesma forma, apenas 4% dos equipamentos necessários à 

operação eram adquiridos localmente, ao passo que 60% vinham de outras regiões do País e 

36% do exterior. Tudo isto leva a concluir pelo fraco poder de difusão de efeitos dinâmicos do 

crescimento industrial verificado nas últimas décadas sobre o próprio Nordeste e da sua 

mínima, ou quase inexistente, ligação, em muitos casos, à base de recursos da Região. 

(IDEM, IBIDI) 

Nesse contexto, acrescenta Ferreira (2006, p. 59) é importante ressaltar também as 

perdas em termos de intercâmbio nas relações comerciais do Nordeste com as regiões mais 

desenvolvidas do Brasil. Em maior amplitude, explica este autor, as importações provindas da 

região Sudeste para o Nordeste eram de produtos manufaturados, embutindo uma maior 

intensidade de tecnologia, enquanto as exportações da Região – tanto para o País quanto para 

o exterior – eram de matérias-primas ou produtos semi-elaborados, tendo, portanto, um maior 

volume de trabalho. Assim, o que na realidade ocorreu não foi uma simples transferência de 

recursos na forma de fluxo monetário, mas de uma transferência de mais valia absoluta 

caracterizada pela troca desigual de valor, o que determinou ainda o caráter de subordinação 

regional.  

Dessa forma, diante do exposto, constata-se que a nova indústria implantada nos 

estados nordestinos, desempenhou, na verdade, um papel de fornecedora de insumos 

industriais a serem transformados em outras regiões, sobretudo no Sudeste, o que leva a se 

concluir, também, sobre a complementaridade do parque manufatureiro local em relação ao 

restante do País. 

Além disso, o processo ora descrito revela que os verdadeiros beneficiários do 

crescimento industrial nordestino foram, de fato, as grandes empresas - o grande capital 

nacional e multinacional -, que se expandiram em direção ao Nordeste, aproveitando o 
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sistema de incentivos e atraídos ainda, em alguns casos, pelas matérias-primas locais; em 

outros, pelo mercado da Região e também em busca de mão-de-obra abundante e barata. 

Como bem observa Bernal (2006, p. 80 e 81), apesar da desconcentração 

industrial, que acontece a partir de São Paulo e marca a maior parte das transformações que 

tiveram impacto sobre o Nordeste entre as décadas de 1960 e 1980, no contexto social, elas 

não foram significativas. Enquanto alguns indicadores sociais apresentaram melhoras, a face 

cruel da pobreza ainda aparece com muita visibilidade e a exclusão e as desigualdades sociais 

continuam muito presentes no Nordeste, mesmo nos dias atuais. Conforme esta autora, essa 

“acanhada” desconcentração industrial chegou á Região carregando consigo ainda a falência 

do Estado Nacional, desde o aprofundamento da crise econômica no fim dos anos 1970 e das 

políticas que amparavam a construção do mercado interno, havendo também o esgotamento 

do crescimento industrial em meados dos anos 1980. 

E assim se iniciam os anos 1990, que foram marcantes para a economia brasileira 

sob três aspectos. Conforme destacam Oliveira e Souza (2006, p. 118), primeiro, pelo 

neoliberalismo econômico, que avança significativamente por meio de uma rápida e 

abrangente inserção do País no circuito internacional do capital financeiro e produtivo; 

segundo porque se promove uma profunda reforma monetária com o Plano Real, para debelar 

a hiperinflação crônica; e por fim condicionam-se o crescimento e o desenvolvimento à 

estabilidade macroeconômica como âncora sustentável da nova moeda e às exigências 

importas pela globalização, notadamente a necessidade de se garantirem elevados fluxos de 

capital e credibilidade internacional. 

Inerente a estes fatos, expõe estes autores, pode-se identificar ainda o 

agravamento da crise fiscal-financeira do Estado, compreendendo aí as unidades da 

Federação, e a eliminação da capacidade estatal em promover o desenvolvimento econômico, 

ou seja, o Estado desenvolvimentista, superavitário, patrocinador da desconcentração, ou da 

concentração, das décadas anteriores, perde essa qualidade, sob a alegação da busca do 

equilíbrio nas contas publicas. 

Por conta disso, esse quadro muda a presença do setor público nas décadas 

recentes. Endividado, em vez de financiar o desenvolvimento das forças produtivas, o que 

aconteceu foi que o Estado passou a ser patrocinador do “rentismo”, ou seja, tornou-se 

patrocinador da acumulação dos agentes econômicos na esfera financeira da economia 

brasileira, distorcendo inclusive iniciativas da esfera produtiva, que é quem dita, de fato, a 

questão do desenvolvimento regional (ARAÚJO, 2006, p. 33). 
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Ademais, nesse período, com a abertura ampla e indiscriminada da economia 

brasileira, ocorreu a privatização de estatais; a desregulamentação dos fluxos de capitais; a 

reestruturação organizacional e produtiva; a flexibilização e precarização das relações de 

trabalho; a competição fiscal entre as esferas estaduais; e a convergência de investimentos em 

infra-estrutura visando inserir, no comércio internacional, a produção localizada em áreas 

competitivas da Nação, como delineados nos projetos federais “Avança Brasil” e “Brasil em 

Ação”, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 -1998 e 1999 a 2002). 

Por conta desses acontecimentos, evidencia-se que muitas das novas formas e 

padrões de produção inerentes ao aprofundamento da internacionalização do capital 

apresentam-se como insignificantes ou inexistentes na região Nordeste e em outras áreas 

pouco dinâmicas do País, que não oferecem mão-de-obra qualificada e multifuncional, infra-

estrutura adequada, novos conhecimentos científicos e tecnológicos e diversificação de 

componentes e serviços. E conforme ressalta Araújo (2006, p. 36), a presença desses 

elementos representa um aspecto muito importante na definição de localização dos 

investimentos. 

Além disso, deve-se ainda levar em conta, lembra a pesquisadora, a natureza da 

inserção da economia brasileira no cenário internacional. Segundo ela, caracterizada como 

“submissa” e “passiva” frente ao ambiente mundial dos anos 1980 e 1990. Conforme diz, 

quando se observa o Nordeste, os programas federais “Avança Brasil” e “Brasil em Ação”, 

colocados em prática na época, evidenciam bem essa tendência, privilegiando apenas os vales 

úmidos da fruticultura, o litoral do turismo e o oeste graneleiro, ou seja, áreas já consideradas 

competitivas da Região. 

Tais programas não se propuseram, ainda, afirma ela, a reestruturar setores com 

deficiência tecnológica, esqueceram do drama do semi-árido nordestino e não estimularam a 

pecuária e as culturas de subsistência. Portanto, atesta Araújo, o pouco que se tinha em termos 

de política de investimento era uma política direcionada para as áreas dinâmicas, com as 

demais localidades, não dinâmicas, ficando abandonadas e, como resultado, se teve um 

redesenho regional a partir das áreas ditas privilegiadas. 

Aliás, nesse período, não se pode considerar apenas a ausência do Estado nos 

investimentos, mas também na coordenação do planejamento desse processo. Substituindo-se 

essa ação coordenadora, ainda hoje, têm-se os estados se digladiando na chamada “Guerra 

Fiscal”, outra estratégia aprofundada na década de 1990, e que reforça a forma seletiva e 

socialmente excludente da localização espacial das atividades produtivas na Região. 
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4.4 As políticas de incentivos estaduais e a “guerra fiscal” 

 

A partir da década de 1990, como já mencionado, as políticas macroeconômicas 

de curto prazo – de estabilização, desregulamentação e privatização – passaram a figurar 

como condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento econômico e social, 

colocando a política industrial federal, que marcou as décadas anteriores, a poucos programas 

de alcance e eficácia reduzidos. Nessa época, o que se observa é que pela ausência da União 

na coordenação e promoção dos investimentos, a política industrial surge com mais 

intensidade em nível subnacional, ou seja, nas esferas estadual e municipal. 

Assim, devido à falta de políticas nacionais que visassem o desenvolvimento e o 

equilíbrio regional, reforçada ainda pela extinção da SUDENE em 2001 e do seu principal 

mecanismo de financiamento assentado nos incentivos fiscais, o FINOR, os estados do 

Nordeste adotaram como estratégia a atração de investimentos privados para os seus 

territórios. Esta prática dos governos estaduais causou certa disputa entre os estados, a 

chamada "guerra fiscal". Ou seja, eles concorrem pelos investimentos oferecendo pacotes de 

incentivos cada vez mais elevados para atrair novos empreendimentos. 

Desse modo, o estado que ganha a disputa é aquele que oferece mais e melhores 

benefícios em termos de infra-estrutura; incentivos fiscais e financeiros - renúncia fiscal da 

principal fonte de receita tributária estadual, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS); e treinamento de pessoal, aproveitando da vantagem de mão-de-obra barata 

nesses territórios. As empresas “atraídas” têm sua origem tanto em outras regiões do Brasil 

como em outros países e esta migração se dá porque estas organizações, geralmente, 

procuram aumentar sua competitividade, principalmente por meio da redução de custos. 

Entretanto, conforme relatam Rocha, Amaral Filho e Melo (2006, p. 138 a 144), o 

debate sobre a guerra fiscal no País é bastante controverso e polarizado. Se por um lado, 

existem aqueles que defendem as políticas de atração de investimentos baseada nos incentivos 

fiscais, por acreditarem que esse tipo de incentivo funciona como um instrumento de correção 

de falhas de mercado, voltados para atrair e reverter investimentos em regiões originalmente 

pouco atrativas para o investimento privado; por outro, há também uma corrente contrária, 

que enfatiza os chamados efeitos perversos das guerras fiscais. 

Para o primeiro grupo, os incentivos fiscais funcionariam, por exemplo, como 

uma espécie de prêmio dado às empresas para compensar os maiores custos de transportes das 

‘regiões periféricas’ em relação às ‘regiões centrais’, devido à maior distância dos mercados 

consumidor e fornecedor. 
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Porém, os analistas do segundo grupo mostram-se bastante pessimistas em relação 

à sustentabilidade dessas políticas, pois seria ingenuidade pensar que, no longo prazo, os 

estados poderiam obter ganhos reais sustentáveis com esse expediente, pois com o 

acirramento e aprofundamento da guerra fiscal, os benefícios concedidos se generalizariam 

entre a maioria dos estados brasileiros. Além disso, as renúncias fiscais cresceriam e esses 

territórios entrariam em crise financeira, devido aos gastos com essas políticas, perdendo, 

assim, a capacidade de prover serviços e infra-estrutura mínimos necessários para atrair e 

manter as indústrias e, dessa forma, as políticas de incentivos perderiam seu efeito de atração 

de investimentos. 

De fato, observa Arbix (2001 apud Idem, ibid, p. 141), ao avaliar as disputas dos 

estados brasileiros pelos investimentos do setor automotivo na década de 1990, as guerras 

fiscais representaram, na verdade, um grande desperdício de recursos públicos, tanto para os 

governos diretamente envolvidos, quanto para o País como um todo. Ele defende que isso 

acontece, principalmente, porque as grandes empresas comandam as negociações com o setor 

público, pois as regras do jogo, as armas e o território das guerras fiscais só favorecem a essas 

organizações. 

Segundo este autor, se as iniciativas estaduais fossem criteriosas, poderiam até 

interferir efetivamente na configuração de uma marcha industrial mais equilibrada e menos 

concentrada nacionalmente, contribuindo assim para a diminuição das disparidades 

socioeconômicas entre as regiões brasileiras. Porém, o desperdício de recursos financeiros, a 

politização das decisões, a subserviência às grandes empresas, o despreparo técnico e a 

ausência de prestação de contas dos governos inviabilizam esses possíveis efeitos. Não é à 

toa, afirma, “que os mecanismos mais importantes ligados aos novos processos de 

industrialização, aqueles que poderiam gerar externalidades positivas, continuam imprecisos, 

ou mesmo ausentes das preocupações governamentais”. 

Isso ficou evidente com a mudança de localização do investimento programado 

pela Ford da cidade de Guaíba (Região Metropolitana de Porto Alegre), no estado do Rio 

Grande do Sul, para a cidade de Camaçari (Região Metropolitana de Salvador), na Bahia. Este 

caso se explica pela proposição de subsídios e vantagens fiscais realizadas pelo governo da 

Bahia, no momento em que as bases de implantação no Rio Grande do Sul já estavam postas. 

No artigo “Concorrência pela localização dos investimentos estrangeiros no 

Brasil: as razões da escolha da Ford pela Bahia”, os pesquisadores André Luís Forti Scherer, 

Carlos Américo Leite Moreira e Clarisse C. Castilhos (2001), apontam as distorções que 

podem ser produzidas em decorrência de desavenças entre os estados na atração de 
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investimentos e confirmam que, na verdade, as relações entre as multinacionais e os governos, 

em diferentes níveis, se apresentam como estruturalmente mais favoráveis aos grandes 

investidores, que aos territórios.  

Segundo eles, o contrato inicialmente assinado entre a Ford e o Estado do Rio 

Grande do Sul corresponde a uma pratica comum de negociação entre os estados e as 

multinacionais automobilísticas, ilustrando bem a importância dos custos desse tipo de acordo 

e evidenciando mais um caso de transferência do dinheiro público para a concretização de um 

projeto automobilístico no Brasil. 

Os incentivos concedidos foram de três ordens: financeiros, fiscais e de infra-

estrutura. Os incentivos financeiros eram constituídos principalmente de empréstimos em 

condições especiais. O Estado se comprometia em obter um financiamento de US$ 550 

milhões para a empresa junto ao BNDES e a liberar um empréstimo direto da ordem de R$ 

210 milhões. Os valores seriam utilizados pela Ford para a realização dos investimos fixos. 

Os prazos de pagamento da quantia adiantada pelo estado seriam de 120 meses, com um 

prazo de carência de 60 meses. A taxa de juros foi definida em 6% ao ano (a.a.), sem 

incidência de nenhum outro custo nem de correção monetária. Essas condições eram 

incomparáveis, pois no momento do acordo (entre 1997 e 1998), o custo de um empréstimo 

no Brasil atingia facilmente 30% a.a. Além disso, a ausência de cláusula de proteção contra o 

crescimento da inflação devia ocasionar uma perda de mais de R$ 110 milhões aos estados, 

segundo cálculos conservadores. 

Ao mesmo tempo, o funcionamento da empresa também seria objeto de incentivos 

especiais da parte do estado, combinando subsídios financeiros e vantagens fiscais. O capital 

da empresa seria subvencionado a partir de um novo empréstimo, desta vez mensal (54 

meses), calculado a partir de 7% da renda de todo o complexo Ford (incluindo as empresas 

prestadoras de serviço da matriz) o qual se acrescentaria 11% sobre o total das vendas dos 

veículos importados, 9% sobre as outras importações realizadas pela empresa e 12% sobre a 

aquisição de ativos fixos. O custo dessa primeira parte, chamada no contrato de “subvenção” 

era estimado em R$ 650 milhões. O acordo previa a continuidade desse financiamento 

durante 15 anos suplementares (a partir de novembro 2002), a título de capital de manutenção. 

O montante seria pago pela Ford em 12 anos, com 10 anos de carência, sem incidência de 

nenhuma taxa de juros. A empresa teria ainda a possibilidade de se beneficiar de um 

abatimento de dois terços sobre cada parte amortizada, até o máximo de R$ 1,5 milhões, 

desde que 70% dos empregos previstos fossem criados. As vantagens fiscais do “programa” 

estavam calculadas em mais de R$ 3,6 bilhões de reais. 
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No que se refere às instalações e as infra-estruturas, o custo para o Estado estava 

avaliado em R$ 234 milhões. Os trabalhos necessários foram precisados em mais de 40 

anexos no contrato principal. As infraestruturas sob responsabilidade do estado do Rio 

Grande do Sul visariam criar condições favoráveis para o funcionamento da empresa. Estas 

infraestruturas estariam associadas a investimentos tradicionais como a compra de um terreno 

e a construção de ruas internas e não tradicionais como a construção e a manutenção de uma 

escola, de uma creche e a criação de uma “floresta ecológica” ao lado do terreno principal 

(tendo por objetivo impedir a criação de novos projetos industriais na região). 

Por outro lado, as obrigações da empresa eram bem menores. Elas se resumiam 

em dois pontos: a criação de 1.500 empregos no grupo Ford (a montadora e mais 14 

fornecedores) e o compromisso de começar a operação num prazo máximo de 48 meses. A 

produção prevista era da ordem de 100.000 veículos por ano, mas não existia nenhuma 

obrigação contratual a esse respeito. Além do mais, a empresa se comprometia em utilizar o 

porto de Rio Grande (Rio Grande do Sul) para as importações de veículos e de componentes, 

que não seriam como já foi mencionado, taxados. 

Porém, a negociação ganhou um outro contorno em 1999, por conta do novo 

contexto político e econômico do País, que obrigou ao Rio Grande do Sul a tentar renegociar 

o acordo. Dois fatos sucessivos contribuíram para uma reviravolta nas relações entre o 

governo estadual e a Ford: as eleições de outubro de 1998 e, posteriormente, a crise do plano 

Real, já anunciada naquele mesmo ano, produzindo a desvalorização da moeda em janeiro de 

1999. 

Com a posse do novo governo do Rio Grande do Sul, a Ford foi chamada para 

renegociar o contrato assinado anteriormente. Com relação a este momento, cabe ressaltar que 

as vendas na indústria automobilística caíram no Brasil e as perspectivas de mercado já não 

eram mais as mesmas do que nos anos de 1996 e 1997. Isto deu margem, então, para a 

empresa reexaminar seu projeto, sendo uma das condições fundamentais do fracasso das 

negociações que se seguiram. 

Dessa forma, diante da possibilidade de renegociação do contrato, a Ford adotou 

uma dupla estratégia. Por um lado, a empresa não admitiu o questionamento das cláusulas que 

já tinham sido assinadas. De fato, isto significava que a montadora não estava disposta a um 

novo acordo, mesmo que as modificações existentes fossem marginais. Ao mesmo tempo, a 

companhia estimulou a reabertura de candidaturas para receber seus investimentos, a partir de 

declarações afirmando a possibilidade de analisar novos locais de implantação, o que pôde ser 

interpretado, como uma forma de pressionar o Rio Grande do Sul. 
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Diante do fracasso da renegociação, em junho de 1999, a Ford anunciou sua 

preferência pelo estado da Bahia. A reedição de um regime especial automotivo para as 

regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, em 1999, possibilitou a implantação do projeto da 

empresa naquele Estado. As vantagens dessa lei eram significativas, notadamente no que se 

refere aos impostos que incidiam sobre as importações de veículos, de componentes ou de 

equipamentos. Além disso, uma redução de 45% do imposto sobre produtos industrializados 

(IPI) para diversos componentes e isenção total do imposto sobre operações financeiras (IOF), 

tendo incidências sobre as operações de câmbio para o pagamento das importações e do 

imposto de renda. 

No que se refere o governo da Bahia, foi criado o Programa Especial de Incentivo 

ao Setor Automotivo do Estado (PROAUTO). Este programa concede as mesmas vantagens 

que os outros acordos entre as indústrias automobilísticas e os estados brasileiros. Observa-se 

uma limitação das taxa de juros em 6% a.a., independentemente da fonte do empréstimo, sem 

correção monetária. O projeto seria financiado em 40% pelo BNDES, o restante sendo 

repartido entre o governo da Bahia e fontes privadas em proporções ainda desconhecidas. Os 

custos dos financiamentos privados seriam absorvidos pelo Estado.  

Dessa forma, assinalam os pesquisadores, fica evidente que os termos de ambos 

os contratos, que representam a média dos acordos assinados no Brasil, mostram bem a 

relação de força desigual existente entre as multinacionais do setor automobilístico e os 

estados, engajados numa “guerra fiscal” para atrair esses investimentos. Geralmente os custos 

são elevados e as compensações são incertas. 

Tudo isso sustenta a tese de que, na verdade, a guerra fiscal fragmenta e dispersa 

as iniciativas em direção ao desenvolvimento, com a dinâmica de cada região passando a ser 

comandada, então, pelos agentes do setor privado, ou seja, pelas decisões que eles tomam. 

Um outro fato que exemplifica bem essa questão, conta Araújo (2006, p. 39), 

remete-nos ao período logo após a privatização da Vale do Rio Doce (hoje Vale), quando a 

empresa disse que ia implantar uma siderúrgica no Nordeste, comunicando que colocaria o 

empreendimento no estado onde o governador conseguisse que a Petrobras fornecesse o gás 

natural pela metade do preço. “E se viu os governadores dos quatro estados mais importantes 

do Nordeste ir à Petrobras levando aquela proposta. Todos receberam um não. E não existe 

siderúrgica nova na região até hoje. Então essa é uma situação diferente e esse um quadro que 

está redefinindo e moldando o perfil futuro das regiões brasileiras”. 

Ao mesmo tempo, vale acrescentar que essa estratégia acaba por dificultar, 

também, a formação de aglomerações industriais, o que por sua vez prejudica a geração de 
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efeitos de encadeamento sobre a economia local. Geralmente, estas empresas não criam raízes 

onde se instalam, pois estão, a todo o momento, em busca de melhores benefícios. Assim, 

existe sempre a possibilidade de mobilidade para outros estados mais atrativos. Quando o 

prazo de concessão dos benefícios acaba, os territórios ficam a mercê da decisão das empresas 

sobre sua permanência. A saída de uma delas é capaz de causar um forte impacto negativo 

sobre a economia local, revelando a falta de sustentabilidade dessa política de atração de 

investimentos, sobretudo quando são empresas intensivas em mão-de-obra, como por 

exemplo, as aquelas do setor têxtil, de confecções e de calçados. 

Como bem afirma Chacon (2008), essas indústrias vêm atraídas por benefícios 

que tornam a sua instalação na Região algo não sustentável. Na medida em que os benefícios 

acabam, elas podem rapidamente se instalar em outro local. O principal problema, entretanto, 

diz respeito ao mercado de trabalho. A maioria dessas empresas (não todas) geralmente não 

emprega diretamente seus funcionários, contratando cooperativas, o que não garante qualquer 

direito trabalhista e ainda pagam salários relativamente baixos. Para uma região com carência 

de postos de trabalho, realmente há um crescimento no emprego, mas a renda não melhora e 

isto camufla a alta informalidade do mercado de trabalho em toda a Região. 

Além disso, cabe salientar que parte das indústrias atraídas pode, por outro lado, 

não ser intensiva em mão-de-obra, o que também prejudica o mercado de trabalho local, por 

não gerar muitos empregos e não contribuir para redução da pobreza. 

Por fim, outro ponto que ainda merece ser destacado sobre as guerras fiscais, 

coloca Chacon, é o não fortalecimento do mercado consumidor interno no Nordeste. Na 

medida em que há um aumento pequeno dos empregos, mas não na renda, tem-se que a 

produção tem que ser vendida fora da Região, o que, no longo prazo, pode ser decisivo para a 

saída das empresas, ou para a não instalação de novas unidades. 

 

4.5 O Estado do Ceará e sua política de desenvolvimento industrial 

 

Analisando sob uma perspectiva histórica, a economia do Ceará, em seu período 

pré-industrial, que vai desde a colonização, no início do século XVII, até a segunda metade do 

século XIX, era basicamente voltada para o extrativismo e o beneficiamento primário, com 

destaque para a pecuária bovina, a cultura algodoeira, a exploração de carnaúba e o 

artesanato. Na fase seguinte, que vai até a metade do século XX, a indústria cearense, ainda 

incipiente, associava-se, fundamentalmente, às atividades extrativistas e agro-pastoris. No 

decorrer desse período, o sucesso alcançado é creditado diretamente a fatores externos 
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favoráveis, o que permitiu a formação de grupos econômicos familiares fortes que, entretanto, 

não conseguiram gerenciar as crises que se seguiam sistematicamente aos períodos de 

expansão da economia. (MEDEIROS, 2006, p. 27) 

A distância dos grandes centros consumidores e ainda dos produtores de 

tecnologia e informação das regiões Sul e Sudeste, a dificuldade de acesso ao crédito, a 

carência de lideranças com visão moderna e empreendedora, além de adversidades climáticas 

– irregularidade de chuvas, com secas longas -, que provocaram a desorganização do setor 

produtivo, podem ser apontadas como os principais entraves para o crescimento da economia 

cearense. Por conta disso, até a primeira metade do século XX, o Estado permaneceu como 

uma das mais pobres unidades da Federação, com graves problemas sociais. 

Somente a partir a partir dos anos 1950, quando o debate sobre desenvolvimento 

econômico ganhou corpo no Brasil, com a intervenção planejada do Estado, é que a realidade 

do Ceará vai sendo ligeiramente transformada mediante algumas iniciativas do governo 

federal. Entre estas ações, implementadas a partir do Plano de Metas do governo Juscelino 

Kubitscheck (1955-1960) e da criação do GTDN, podem ser citadas a criação da SUDENE, 

do Banco do Nordeste (BNB), da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) e ainda 

das universidades, que muito colaboraram para formação de uma nova mentalidade 

empresarial e tecnológica, contribuindo, assim, para o desenvolvimento industrial do Nordeste 

e do Estado. 

Entretanto, diferentemente do ocorrido em outros estados nordestinos, como na 

Bahia e em Pernambuco, observam Rocha, Amaral Filho e Melo (2006, p. 144 a 148), o 

desenvolvimento industrial cearense, entre as décadas de 1950 e 1970, deveu-se basicamente 

à iniciativa privada local. Segundo eles, os grandes empreendimentos de investidores de fora 

da Região, induzidos pelos incentivos federais, localizaram-se quase que exclusivamente 

naqueles outros dois estados. Para se ter uma idéia, entre 1960 e 1978, a Sudene aprovou 

projetos industriais para cerca de 200 empresas no Ceará, correspondendo a apenas 7,2% do 

incentivo total aprovado para o Nordeste, frente 43,5% da Bahia e 21,7% de Pernambuco, 

evidenciando, dessa forma, que o Estado, nesse período, foi excluído das alternativas, em 

termos de localização, consideradas pelos grandes empreendedores externos e também pelo 

governo federal. 

Essa exclusão ocorreu, entre outras razões, apontam estes autores, devido ao fato 

de o Ceará não dispor ainda de condições mínimas de infra-estrutura para o funcionamento 

industrial.  Havia deficiência no suprimento de energia elétrica, insuficiência de infra-

estrutura portuária, rodoviária e de comunicações; além de fatores como inexistência de 
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economias externas, um reduzido mercado local e maior distância dos mercados, fornecedor e 

consumidor, de bens intermediários e finais, o que colocou o Ceará em desvantagem em 

relação às demais unidades da Federação. 

Esse quadro só começa a mudar com o esforço em prol da industrialização do 

governo Virgílio Távora (1963-1966). Virgílio foi o responsável, no Ceará, pelo processo de 

edificação da infra-estrutura necessária ao desenvolvimento industrial do Estado. Foi o 

pioneiro em utilizar o planejamento como técnica gerencial, ao criar o sistema estadual de 

planejamento e elaborar o primeiro plano de governo do Ceará, o Plano de Metas 

Governamentais (PLAMEG I). Este contemplava ações nos segmentos energético, viário e 

das telecomunicações, como ainda pretendia instalar um distrito industrial em Maracanaú, na 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No seu retorno ao governo, em 1979, teve como 

meta fundamental consolidar, no Estado, o terceiro pólo industrial do Nordeste. Nesse 

período, Virgílio implanta ainda a lei que deu lugar, mais tarde, à política de atração de 

investimentos e ao FDI. 

Dar continuidade ao desenvolvimento desse potencial produtivo passou também a 

ser a prioridade do “Governo das Mudanças”, a partir de 1987, com a chegada ao poder dos 

jovens empresários, com a eleição de Tasso Jereissati para o governo do Estado. Inicia-se, 

então, guardadas as devidas proporções e práticas utilizadas, um processo de reestruturação 

político-administrativa, com repercussões na estrutura produtiva e no crescimento da 

economia local. O governo realizou reformas do estado, ajustou contas públicas e recuperou a 

credibilidade e a capacidade de investimento. Ao mesmo tempo, procurou incrementar os 

investimentos públicos, notadamente em infra-estrutura, com vistas à atração de empresas. 

A idéia era estimular a consolidação da indústria de base; diversificar e 

descentralizar a estrutura produtiva com investimentos industriais; potencializar a indústria do 

turismo e o desenvolvimento da mineração; desenvolver uma indústria cultural local e 

consolidar a infra-estrutura estratégica. Decidiu-se, então, pela implantação de grandes 

complexos industriais, como uma refinaria de petróleo, uma usina siderúrgica, o complexo de 

Itataia, na região de Santa Quitéria, para o beneficiamento de urânio e a produção de 

fertilizantes fosfatados, e por uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE). 

Entretanto, segundo os mentores dessas propostas, para concretizá-las, seria 

indispensável continuar com a política de atração de empreendimentos de outras unidades da 

federação e do exterior. Dessa forma, reformulou-se o FDI, criado no segundo Governo de 

Virgílio Távora, cujo incentivo passou a variar de 40% a 99% do ICMS, dependendo da 

localidade, levando-se em consideração, principalmente, o volume de empregos diretos 
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gerados no Estado. Por conta disso, nos anos 1990, o Ceará emerge como o pioneiro no uso 

intensivo de incentivos fiscais e financeiros no intuito de atrair investimentos externos, 

acendendo assim o estopim da guerra fiscal entre os estados do Nordeste. 

Com relação às políticas de incentivo à atração de investimentos externos, detalha 

Pontes (2003), é possível identificar dois momentos distintos. No primeiro, que compreende 

as décadas anteriores, de 1960 e 1970, observa-se que houve acentuada preocupação com o 

desenvolvimento da infra-estrutura. No segundo, com origem em meados da década de 1980 e 

intensificado na década seguinte, a preocupação principal foi a atração de investimentos 

industriais e o principal marco dessa linha de atividade, conforme já mencionado, foi a 

instituição, em 1979, do FDI. 

Desde então, relata este autor, os recursos do FDI vêm sendo utilizados em 

diversos programas, entre os quais se pode destacar o Programa de Atração de Investimentos 

Industriais (PROVIN), que teve origem no início da década de 1980 – com reformulações em 

1989, 1993 e 1995 -, o qual concede incentivos fiscais para empresas industriais que se 

instalam no Ceará. O principal benefício disponibilizado por essa ferramenta era um 

empréstimo calculado sobre o valor do ICMS a ser recolhido pelas empresas beneficiadas. 

Como resultado do programa de atração de indústrias para o Estado, somente 

entre janeiro de 1995 a agosto de 2003, foram instalados em território cearense, segundo 

dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), cerca de 370 novos 

empreendimentos industriais, correspondendo a um investimento acumulado de R$ 3,7 

bilhões e à criação de mais de 83 mil empregos diretos na indústria. Os principais setores 

contemplados com a aplicação desses recursos foram o coureiro-calçadista, o metal-mecânico, 

o alimentício, o têxtil e o de confecções (ROCHA, AMARAL FILHO e MELO, 2006, p. 

146). 

Porém, se por um lado, apesar dos bons resultados na promoção da 

industrialização, a política industrial do Ceará tem sido conservadora no que se refere aos 

mecanismos de política adotados, pois seus programas, na prática, são baseados 

fundamentalmente no estímulo à instalação de novos empreendimentos industriais por meio 

de incentivos fiscais e financeiros. Entretanto, por outro, no decorrer da implementação dessa 

política, o governo estadual também vem tentando, de certa forma, sofisticar e aperfeiçoar 

seus dispositivos. Nesse sentido, a fim de suportar o processo de industrialização, o Estado 

passou a investir de forma intensiva e contínua na construção de uma infra-estrutura mais 

moderna - em décadas anteriores um dos entraves para a atração de investimentos externos - e 

também na qualificação profissional de sua mão-de-obra. 
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Esses investimentos foram compartilhados com o governo federal e financiados 

por meio de organismos nacionais e internacionais de crédito, como o BNDES, o BNB, o 

Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outros. Em termos de 

infra-estrutura, entre as principais obras no período, destacam-se o Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (CIPP); a ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins, na 

Capital; a construção do sistema de saneamento básico de Fortaleza; a construção do açude 

Castanhão; a interligação das bacias hidrográficas do Estado; a ampliação da malha rodoviária 

estadual; entre outras. Já em relação à qualificação de mão-de-obra, a aplicação de recursos se 

deu, principalmente, por meio da criação dos centros formadores técnicos de nível médio e 

tecnólogos de nível superior no Interior do Estado, os chamados Centros de Ensino 

Tecnológico (CENTEC). 

Ao mesmo tempo, o governo estadual incorporou também, à sua política de 

atração de investimentos, um mecanismo de desconcentração espacial das atividades 

econômicas e do emprego e, por conseqüência, da renda. A SDE passou a oferecer incentivos 

mais elevados para as empresas que se dispusessem se instalar no interior do Ceará. Tal 

mecanismo passou a ser proporcional à distância da localização industrial em relação à 

Fortaleza.  

Conforme os defensores de uma política industrial baseada na concessão de 

incentivos fiscais e financeiros, todos esses esforços foram empreendidos porque se supunha 

que as empresas industriais atraídas para o Ceará viessem a contratar mão-de-obra local e, por 

conseqüência, aumentar a renda nos municípios onde estas estivessem instaladas. Assim, um 

importante resultado dessa estratégia deveria ser o maior rendimento das pessoas ocupadas 

nos municípios-sedes de empresas atraídas. Além do que, dependendo da atividade industrial, 

eles esperavam que estas empresas atraíssem também outras para o entorno, formando pólos 

industriais baseados nas relações de insumo-produto. A intenção era fazer com que os 

incentivos passassem a ser colocados a serviço da construção de vantagens locacionais, tais 

como a densidade de mercado, o encadeamento interindustrial, a formação de clusters etc. 

No entanto, apesar do refinamento da política de industrialização, o que se 

observa é que ela não promoveu as transformações estruturais necessárias e o Estado ainda 

oferece um quadro preocupante em matéria de desigualdades social e setorial, que repercute 

diretamente nas diferenças entre a RMF e o Interior, em grande desvantagem para este último. 

Segundo Amaral Filho (2007, p. 221), essa desvantagem ficou evidente desde que 

o complexo gado/algodão/cultura de subsistência há muito carro-chefe da economia semi-

árida cearense, entrou em colapso em meados da década de 1980, em detrimento da 
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industrialização. Com isso, não só a renda foi drasticamente diminuída, como também a vida 

comercial e urbana das cidades médias do Interior foram reduzidas e perderam dinamismo, 

aumentando a concentração na RMF. 

Para se ter uma idéia dessas disparidades, conforme relata Moreira (2009) no 

artigo “As Desigualdades Espaciais no Estado do Ceará”, em 2007, a RMF concentrava 42% 

da população cearense, um peso de relevância comparado aos 5% de participação do Sertão 

dos Inhamuns, cuja área territorial supera em mais de cinco vezes a da Capital e seu entorno. 

No que tange ao número de empregos formais, as disparidades também são 

visíveis. Conforme o autor, na RMF, os empregos com carteira assinada atingiram 658.731 

em junho daquele ano, correspondendo a quase o dobro do registrado no conjunto dos demais 

espaços. Embora, valha à pena destacar que as áreas de Sobral/Ibiapaba e Cariri/Centro Sul 

também registraram bom desempenho nesse indicador. 

O contraste torna-se evidente ainda entre as macrorregiões do Estado que 

possuem cidades de médio e grande porte e dinâmicas (Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte) 

e os demais espaços com forte regressão de emprego e de população. Vale mencionar, no 

entanto, que o dinamismo econômico dessas cidades não necessariamente implica fortes 

efeitos de irradiação nas respectivas macrorregiões. Ou seja, o número de empregos formais é 

bastante concentrado nas principais cidades de cada macrorregião. 

A concentração do Produto Interno Bruto (PIB), por sua vez, também é expressiva 

no Ceará. Em 2005, o PIB do conjunto das sete macrorregiões do Estado não chegava a 60% 

da riqueza acumulada na RMF. Já o PIB per capita da RMF correspondia a quase o triplo do 

registrado no Sertão dos Inhamuns. Segundo Moreira, a centralização das empresas industriais 

incentivadas na mesma zona, o forte dinamismo do setor de serviços (comércio, imobiliário) e 

a realização de investimentos turísticos na área da Capital explicam, em grande medida, essa 

disparidade. 

Outros estudos também atestam essas diferenças. Tendo como base o Perfil 

Básico Regional do Estado, publicado em 2008 pelo IPECE, com dados de 2006 e 2007, 

Dantas Jr. (2009) destaca que mais da metade da população (58%) mora no Interior. 

Entretanto, quase 67% dos empregos formais são gerados na RMF, que detém 42% da 

população estadual. Segundo o jornalista, a percepção da concentração de renda e de 

investimentos se fortalece ainda quando se considera que 63% das riquezas produzidas no 

Ceará, medidas pelo PIB, também são oriundas da RMF e os novos projetos não priorizam o 

Interior. 
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Ao mesmo tempo, as discrepâncias continuam, quando se compara o acesso da 

população a infra-estruturas básicas como o abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Enquanto na área metropolitana da Capital, as coberturas de água e de esgoto atingem, 

respectivamente, índices de 90,4% e 40,2%; no Interior, como na macrorregião do Litoral 

Oeste, as proporções chegam, por sua vez, a menos de 50% e 10%. Já nas macrorregiões do 

Sertão dos Inhamuns e do Sertão Central, a cobertura de esgoto, por outro lado, resume-se a 

somente 4% dos domicílios. 

A Tabela 1, elaborada pelo IPECE com os principais indicadores de cada 

macrorregião, retrata bem essas diferenças. 

 

Tabela 1 – Perfil básico das macrorregiões do Ceará – indicadores selecionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultada pelo jornalista, a economista Suely Chacon, doutora em 

Desenvolvimento Sustentável e coordenadora do Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Regional Sustentável (PRODER) e do Centro de Pesquisa e Pós-graduação 

do Semi-árido (CPPS) da Universidade Federal do Ceará (UFC), afirma que as diferenças que 

ainda persistem entre as macrorregiões do Ceará podem, sim, serem atribuídas à prioridade 

dada a investimentos em atividades diretamente ligadas ao meio urbano, conforme delineado 

pelas políticas públicas adotadas pelo governo estadual nos últimos 25 anos. Segundo ela, isso 

promoveu um movimento contínuo de desmobilização do território rural do Estado. 

Fonte: IPECE apud DANTAS JR. (2009) 
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De fato, explica Carlos Américo Leite Moreira, doutor em economia e professor 

da UFC, que também foi ouvido pelo jornalista, o problema da concentração das atividades 

econômicas na RMF parece ser um mecanismo cumulativo e inerente ao funcionamento do 

mercado. Para ele, os fenômenos de inversão de diferencial de custos devidos, notadamente à 

automatização dos processos de produção, às restrições de flexibilidade da produção e à 

proximidade entre a produção e o mercado, limitam as operações de implantação de firmas 

em direção aos espaços periféricos. 

Dessa forma, ambos acreditam que a exclusão dos territórios mais vulneráveis tem 

inviabilizado o desenvolvimento de vantagens competitivas nas demais regiões do Ceará. Na 

avaliação de Suely Chacon, esse desequilíbrio tem causado, inclusive, enormes transtornos 

não só para o Interior, mas também para a RMF. De acordo com ela, as desigualdades 

regionais geradas no âmbito do território cearense só agravam a própria inserção do Estado na 

dinâmica nacional de desenvolvimento. 

Para estes pesquisadores, os indicadores levantados pelo IPECE denotam, assim, a 

necessidade urgente da criação de condições reais para o estabelecimento de atividades 

produtivas nos demais espaços do território cearense, que não a RMF. Até porque, detalhando 

mais a análise, eles observaram que existe, também, um desequilíbrio na distribuição espacial 

de cada setor em específico da economia, sobretudo no que tange à indústria, setor tão 

privilegiado pela política de desenvolvimento estadual. 

Conforme Suely Chacon, ao se analisar os maiores percentuais do setor 

secundário vê-se nitidamente a concentração no litoral e no Norte do Estado. Mesmo a região 

do Cariri não atinge o percentual de 20%, o que é corroborado pelos dados de arrecadação, 

por exemplo, do Imposto sobre Produtos Industriais (IPI). Depois da RMF, a maior 

arrecadação ocorre na região do Litoral Leste (13,79%). 

Se diferença entre o PIB gerado pela RMF e o PIB gerado pelas demais regiões é 

imensa, a economista aponta que o quadro piora quando se observa a arrecadação do ICMS, 

assim como a do IPI. A RMF gera quase 94% do primeiro e mais de 81% do segundo. Já 

Sobral, a segunda maior região em arrecadação do ICMS, contribui com apenas 2,69% e a 

participação das demais regiões é irrisória. 

Ao mesmo tempo, o modelo de industrialização adotado pelo Estado pouco 

adiantou, também, para melhorar os indicadores sociais. A face cruel da pobreza ainda 

aparece com muita visibilidade e a exclusão e as desigualdades sociais continuam muito 

presentes no Ceará.  
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Estudo conduzido por Barreto, Manso, Matos e Costa (2008), com base nas 

informações levantadas e calculadas a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

confirma essa realidade. A análise é feita a partir de 1995, quando do início do segundo 

mandato de Tasso Jereissati, durante o “Governo das Mudanças”, até 2007, o primeiro ano da 

gestão do governador Cid Gomes, e leva em conta a evolução de alguns dos principais 

indicadores de renda, pobreza e desigualdade de renda do Brasil, Região Nordeste e do Estado 

do Ceará.  

O exame das informações é dividido entre os sub-períodos 1995-2002, 2002-2006 

e 2006-2007, onde o período intermediário corresponde ao governo Lúcio Alcântara. São 

feitas também comparações de desempenho desses indicadores, considerando as áreas 

metropolitanas, rurais e urbanas das diversas regiões do País. 

O que se constatou, ao averiguar os reflexos da política de industrialização e dos 

diversos programas sobre a distribuição de renda e os níveis de pobreza no Estado, é que o 

Ceará ainda é uma das unidades da federação com piores indicadores sociais, além do mais, 

sua posição em relação aos outros estados não vem melhorando significativamente ao longo 

do tempo, apesar dos níveis expressivos de crescimento econômico, na comparação com o 

Nordeste e o País. 

Durante os anos 1980, a taxa de crescimento do PIB cearense foi de 4,04%, sendo 

mais que o triplo da taxa de crescimento do Brasil, que cresceu apenas 1,21%. Já com relação 

à década de 1990, tem-se que a economia cearense continuou seu ritmo de crescimento, visto 

que a taxa de incremento do seu PIB foi de 4,57%, quase o dobro do crescimento do País, que 

registrou índice de 2,43%. Em anos mais recentes, segundos dados do IPECE, a variação 

acumulada do indicador no Estado também revela que essa tendência de crescimento do PIB a 

cima da média nacional permanece, com o Ceará acumulando, entre 2003 e 2006, um 

aumento de 18,5%, diante de 14,7% registrado pelo Brasil. 

Entretanto, o que mais chama a atenção, é que ao mesmo tempo em que o Estado 

apresenta esse aumento na renda, condiderando todo o período, o ritmo de redução do número 

de pobres e de indigentes7 caiu bem menos que no País e no Nordeste.  

 

                                                 
7 Linha de pobreza é igual a ½ salário mínimo e de indigência ¼ de salário mínimo. 
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Tabela 2 – Número de pobres* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARRETO, MANSO, MATOS & COSTA (2008) 

 

Observando a Tabela 2, elaborada por estes pesquisadores, para o primeiro 

período da amostra, compreendido entre 1995 e 2002, evidencia-se que a quantidade de 

pobres no Ceará passou de aproximadamente 4,5 milhões para cinco milhões, caracterizando 

um aumento de 11%. Por outro lado, nos quatro anos seguintes ocorreu uma redução de 7% 

nessa quantidade, existindo, em 2006, cerca de 4,6 milhões de pessoas nessa condição. 

Atendo-se somente ao último ano, constata-se que de 2006 para 2007, houve significativa 

diminuição do número de pobres no Estado, da ordem de 6,5%, passando para o nível de 4,3 

milhões, o que corresponde a 300 mil pessoas a menos. Entretanto, em termos relativos, no 

que se refere à variação percentual ao longo de todo o período, o Ceará possui, por outro lado, 

um desempenho inferior ao da região Nordeste e do Brasil. No ranking regional e nacional 

entre aqueles com maior quantidade absoluta de pobres, o Estado, com todas as políticas 

públicas adotadas, tem-se mantido praticamente constante, ocupando, respectivamente, a 3º e 

a 5º posição. 

Em suma, o que estudo concluiu foi que a partir de 2002, e principalmente em 

2007, o Ceará, a região Nordeste e o País vêm melhorando significativamente seus 

desempenhos neste indicador social, sendo o ritmo do Ceará ainda mais lento que o regional e 

o nacional. 

Com relação ao número de indigentes (Tabela 3), para o primeiro período da 

amostra compreendido entre 1995 e 2002, constata-se que a quantidade de pessoas nessa 

condição, no Estado, passou de aproximadamente 2,85 milhões para 2,93 milhões, 

1995 2002 2006 2007 (95-02)% (02-06)% (06-07)% (95-07)%

Ceará 4.529.992 5.006.574 4.645.437 4.342.343 10,52% -7,21% -6,52% -4,14%
  Metropolitano 1.287.041 1.646.552 1.539.915 1.408.567 27,93% -6,48% -8,53% 9,44%
  Rural 2.014.542 1.498.347 1.383.963 1.300.117 -25,62% -7,63% -6,06% -35,46%
  Urbano 1.228.409 1.861.675 1.721.559 1.633.659 51,55% -7,53% -5,11% 32,99%
Nordeste 29.636.485 32.166.221 29.093.860 27.022.225 8,54% -9,55% -7,12% -8,82%
  Metropolitano 3.982.398 4.812.397 4.431.078 4.058.956 20,84% -7,92% -8,40% 1,92%
  Rural 13.214.728 11.770.148 10.876.017 9.985.523 -10,93% -7,60% -8,19% -24,44%
  Urbano 12.439.359 15.583.676 13.786.765 12.977.746 25,28% -11,53% -5,87% 4,33%
Brasil 63.451.489 71.614.631 63.758.603 57.511.231 12,87% -10,97% -9,80% -9,36%
  Metropolitano 11.822.788 16.261.221 14.357.086 12.385.176 37,54% -11,71% -13,73% 4,76%
  Rural 21.904.209 18.069.528 17.725.149 16.488.835 -17,51% -1,91% -6,97% -24,72%
  Urbano 29.724.492 37.283.882 31.676.368 28.637.220 25,43% -15,04% -9,59% -3,66%
Ranks Ceará **

   rank nacional 5o 4o 5o 5o 16o 18o 18o 18o

   rank regional 3o 2o 3o 3o 7o 6o 7o 8o

Fonte: elaboração do LEP/CAEN a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Notas: *  linha de pobreza igual a 1/2 salário mínimo (R$ 190,00 em reais de setembro de 2007)

          **  rank nacional do Ceará entre as 27 unidades federativas do Brasil (26 estados e o Distrito Federal)

          ** rank regional do Ceará entre os 9 estados da região Nordeste

          **  elaborados do maior para o menor número de pobres e, para as variações, da maior para a menor redução no número de pobres.
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caracterizando um aumento de 2,7%. No entanto, nos quatro anos seguintes, verifica-se uma 

forte redução de 18% nesse valor, havendo, em 2006, aproximadamente 2,4 milhões de 

indigentes. Atendo-se somente ao último ano, evidencia-se que de 2006 para 2007, essa queda 

foi da ordem de 8%, passando para o nível de 2,2 milhões. Porém, em termos relativos, ou 

seja, no que se refere à variação percentual ao longo de todo o período, no ranking regional e 

nacional dos estados com maior quantidade absoluta de indigentes, o Ceará tem-se mantido 

praticamente constante, ocupando a 2º posição em ambos os casos. 

 

Tabela 3 – Número de indigentes* 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARRETO, MANSO, MATOS & COSTA (2008) 

 

Dessa forma, assim como o que aconteceu com a quantidade de pobres, o estudo 

concluiu que, a partir de 2002, e principalmente em 2007, o Ceará, a região Nordeste e o País 

vêm melhorando significativamente seus desempenhos neste indicador social, sendo o ritmo 

do Estado mais lento que o evidenciado nos níveis regional e nacional. 

Na avaliação dos pesquisadores, os resultados refletem muito mais o papel das 

políticas de transferência de renda promovidas pelo governo federal, que as iniciativas 

desencadeadas no âmbito estadual. 

Somado a isso, o modelo de industrialização e, por sua vez, de atração de 

investimentos,  adotado pelo governo do Ceará, provocou ainda sérias implicações no 

mercado de trabalho local, na medida em que engendrou um dualismo espacial acentuado 

1995 2002 2006 2007 (95-02)% (02-06)% (06-07)% (95-07)%

Ceará 2.854.237 2.929.765 2.395.610 2.204.137 2,65% -18,23% -7,99% -22,78%
  Metropolitano 584.637 812.630 610.572 567.960 39,00% -24,86% -6,98% -2,85%
  Rural 1.544.180 1.073.572 887.546 828.554 -30,48% -17,33% -6,65% -46,34%
  Urbano 725.420 1.043.563 897.492 807.623 43,86% -14,00% -10,01% 11,33%
Nordeste 17.726.703 19.130.443 14.944.848 13.450.718 7,92% -21,88% -10,00% -24,12%
  Metropolitano 1.807.543 2.382.187 1.785.152 1.659.142 31,79% -25,06% -7,06% -8,21%
  Rural 9.270.699 8.074.915 6.743.289 5.927.976 -12,90% -16,49% -12,09% -36,06%
  Urbano 6.648.461 8.673.341 6.416.407 5.863.600 30,46% -26,02% -8,62% -11,81%
Brasil 31.865.022 35.026.359 26.897.582 23.872.505 9,92% -23,21% -11,25% -25,08%
  Metropolitano 4.600.134 6.791.529 5.124.301 4.365.998 47,64% -24,55% -14,80% -5,09%
  Rural 13.818.338 11.092.878 9.635.547 8.571.755 -19,72% -13,14% -11,04% -37,97%
  Urbano 13.446.550 17.141.952 12.137.734 10.934.752 27,48% -29,19% -9,91% -18,68%
Ranks  Ceará **

   rank nacional 3o 4o 2o 2o 11o 18o 21o 15o

   rank regional 2o 2o 2o 2o 3o 6o 8o 5o

Fonte: elaboração do LEP/CAEN a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Notas: *  linha de indigência igual a 1/4 salário mínimo (R$ 95,00 em reais de setembro de 2007)

          **  rank nacional do Ceará entre as 27 unidades federativas do Brasil (26 estados e o Distrito Federal)

          ** rank regional do Ceará entre os 9 estados da região Nordeste

          **  elaborados do maior para o menor número de indigentes e, para as variações, da maior para a menor redução no número de indigentes.

 



 

 

81

 

entre as atividades das regiões desenvolvidas e as das regiões periféricas no interior do 

Estado, deteriorando a qualificação da mão-de-obra. 

De acordo com o exposto por Souza e Moreira (2006), as indústrias instaladas no 

Ceará especializaram-se em funções rotineiras que não exigem recursos humanos 

qualificados, tendo, assim, conseqüências negativas sobre a qualificação da mão-de-obra na 

região. Além disso, essas empresas encontram no Estado uma mão-de-obra de reduzido grau 

de organização sindical, permitindo uma diminuição dos encargos sociais e o pagamento de 

salários mais baixos do que nas regiões de origem das empresas. Portanto, apesar dos 

impactos positivos sobre o emprego e a renda das famílias onde antes havia poucas 

oportunidades de ocupação produtiva, a implantação dessas indústrias se apresenta muito 

mais como uma forma típica de utilização de uma força de trabalho barata. 

A permanência desse modelo contribuiu, assim, para aumentar o número de 

emprego no setor secundário na região, porém sem provocar grandes alterações qualitativas 

no perfil ocupacional do Estado. Ou seja, as posições mais precárias e de baixa remuneração 

continuaram sendo predominantes. Em decorrência, concluem estes autores, têm-se grandes 

restrições ao desenvolvimento de arranjos produtivos, não atendendo, dessa forma, às 

expectativas dos defensores da política de incentivos para atração de empresas. Isto porque, 

essas unidades produtivas, que se beneficiam dos incentivos fiscais, acabam por manter 

vinculações estritas com o sistema produtivo local e realizam a compra de produtos 

intermediários e de serviços junto a fornecedores de outras regiões. 

A pequena inserção das empresas beneficiadas no tecido produtivo do território 

limita, como se vê, a possibilidade de crescimento auto-sustentado na medida em que não 

contribui para a solução de uma das deficiências da região que é justamente a existência de 

um processo produtivo desarticulado. 

Como exemplo, Souza e Moreira citam os deslocamentos de indústrias calçadistas 

para o território cearense. Segundo eles, estes não foram suficientes para a estruturação da 

cadeia produtiva deste setor. Em primeiro lugar, pelo fato de os insumos utilizados por essas 

unidades de produção serem, em grande medida, oriundos das regiões Sul e Sudeste do País. 

Além disso, essas empresas realizam praticamente todo o processo de produção dentro da 

fábrica, o que não torna possível uma inter-relação com as micros e pequenas empresas de 

origem local. De acordo estes pesquisadores, uma maior inter-relação possibilitaria a difusão 

de informações e, conseqüentemente, externalidades importantes para estas últimas. 

Um outro problema para a consolidação de uma cadeia produtiva no setor 

calçadista está também no fato dessas empresas realizarem atividades de menor valor 
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agregado, mantendo, fora do âmbito local, as funções que geram rendas mais elevadas e 

maiores efeitos de dinamização, como o Marketing e a Pesquisa e o Desenvolvimento (P&D). 

Essas atividades localizam-se geralmente nas regiões mais desenvolvidas do País. 

Entretanto, uma forma de romper com essa tendência poderia ser verificada, 

avaliam esses autores, a partir dos ajustes promovidos pelo decreto Nº. 27.040, de 09 de maio 

de 2003, do governo do Estado do Ceará, sobre o FDI. A novidade fica por conta da 

implantação de um sistema de pontuação que visa avaliar os projetos das empresas que 

desejam implantar-se no Estado a partir do estabelecimento de percentuais sobre os benefícios 

sociais e retornos dos investimentos para a economia estadual. 

Prática continuada mais tarde, a partir de 2007, na gestão do governador Cid 

Gomes, com a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará (CEDE) e, por 

conseqüência, da ADECE, que ajusta, mais uma vez, a política industrial local, pretendendo 

implantar, ampliar, diversificar, recuperar e modernizar as unidades produtivas em território 

cearense. 

Essa política8, entretanto, continua baseada em ações voltadas para a atração de 

grandes estabelecimentos industriais; na disponibilização de infra-estrutura básica necessária 

para a implantação dos projetos; no treinamento e na capacitação de mão-de-obra e no apoio e 

incentivo ao desenvolvimento industrial. Tudo isso na tentativa de estimular a interiorização 

da implantação de atividades produtivas, o fortalecimento da rede de instituições para o 

desenvolvimento socioeconômico e a absorção de novas tecnologias, assim como a atração e 

o fortalecimento de empresas locais de base tecnológica e ainda a geração e o incremento de 

cadeias produtivas. 

Os projetos seriam avaliados de acordo com o volume de investimentos. Seriam 

considerados mais seletivos àqueles com maiores volumes de recursos financeiros por estarem 

mais vinculados a benefícios locais em termos de impactos econômicos e sociais e 

contribuírem mais efetivamente para a densidade da base industrial. Desta forma, os projetos 

priorizados seriam os que privilegiassem a geração de emprego, dado que as necessidades de 

ampliação do mercado interno e de combate à pobreza necessitam de projetos intensivos em 

mão-de-obra. 

A implantação de empresas consideradas estruturantes, com fortes efeitos de 

encadeamento na região, também seria priorizada. Essas empresas têm como característica a 

capacidade de atrair outras empresas complementares, o que seria crucial para a consolidação 

                                                 
8 Disponível em < http://www.adece.ce.gov.br/investimento>. Acesso em 05 abr. 2010. 
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de cadeias produtivas no Estado. Projetos de base tecnológica que exigem investimentos 

importantes em P&D assim como projetos com impactos ambientais significativos, como 

iniciativas de reciclagem de resíduos, estariam entre os mais seletivos. 

O governo priorizaria também investimentos que tenham impacto sobre a 

demanda de matérias-primas, insumos e serviços locais. O objetivo seria promover a 

integração do projeto beneficiado com os setores agropecuários e de serviços, evitando, assim, 

que a empresa incentivada tenha uma pequena inserção no tecido produtivo do território. Os 

benefícios seriam concedidos preferencialmente às empresas que investirem em áreas 

deficientes em termos de aglomerações industriais. Finalmente, seria exigido das empresas 

beneficiadas responsabilidade social e ambiental na perspectiva de aumentar o nível de 

qualidade do crescimento econômico. 

O percentual dos incentivos, o índice de retorno e o prazo de fruição dos 

benefícios seriam variáveis. O valor do incentivo tem limite máximo de 75% do ICMS a ser 

recolhido. O empréstimo tem um retorno variável de acordo com a pontuação atribuída ao 

projeto. O limite mínimo de retorno é de 1% e o máximo de 25%, corrigidos pela Taxa de 

Juros de Longo Prazo (TJLP). O prazo de carência para o início do pagamento do retorno é de 

36 meses. 

Já o prazo global do benefício seria concedido de acordo com a pontuação 

atribuída ao projeto, sendo no mínimo de cinco anos e no máximo de dez anos, renovável por 

igual período de acordo com a evolução do projeto. A base para o cálculo percentual é feita 

após a análise dos parâmetros relacionados às prioridades do Estado, conforme já 

mencionado, onde cada um deles tem uma escala específica. 

À critério do Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial (CEDIN) pode-se 

atribuir ainda um bônus especial de até 30% para empresas que consolidem ou representem 

setores econômicos estratégicos para a base de desenvolvimento industrial. 

Outros incentivos fiscais também estariam previstos no âmbito do ICMS, que 

poderiam ser concedidos pelo governo estadual, a exemplo do diferimento do imposto 

incidente nas aquisições de máquinas, equipamentos, partes, peças e estruturas metálicas para 

compor o ativo permanente da sociedade empresária, adquiridas no exterior ou em outros 

estados (diferencial de alíquota). E ainda o diferimento de até 100% do ICMS incidente nas 

aquisições no exterior de matéria-prima e insumos para utilização no processo industrial, 

desde que não haja similaridade local. 

Esses ajustes no FDI representam, sem sombra de dúvidas, uma mudança 

importante no que diz respeito à política de industrialização do Ceará, que poderiam 
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certamente contribuir para um cenário de desenvolvimento. Entretanto, para que sejam 

eficazes, eles precisam necessariamente estar associados a iniciativas visando processos de 

desenvolvimento endógenos na região.  Isto levaria a uma reestruturação do sistema produtivo 

local. Esse processo de reestruturação buscaria introduzir mudanças substanciais no tecido 

produtivo atual visando conciliar objetivos de eficiência/eficácia com transformações na 

dimensão social.  

Dessa forma, diante das prioridades e diretrizes apresentadas, conforme a sua 

política de industrialização, uma das principais apostas para o desenvolvimento econômico do 

Ceará, dentre outros empreendimentos, tem sido a captação de projetos visando a implantação 

de uma usina siderúrgica na região, com vistas a tornar o Ceará, em um futuro próximo, um 

pólo siderúrgico e metal-mecânico. Na verdade, a idéia de se fazer uma siderúrgica no Estado 

não é de agora. O sonho vem sendo acalentado desde a década de 1970, no então governo 

Virgílio Távora. De lá para cá, o projeto ficou adormecido, sendo retomado com mais força a 

partir do governo das Mudanças, com Tasso Jereissati. 

No caso específico da siderurgia, o desenvolvimento econômico, fundamentado 

na industrialização, tem no aço um insumo básico. Ele é um produto de extrema importância 

na dinâmica da atividade econômica, assumindo papel determinante no funcionamento da 

economia, sobretudo por figurar como elemento essencial para o perfeito encadeamento das 

diversas cadeias produtivas. Quando considerado ao longo de todo o seu ciclo de vida, ele 

integra diferentes grupos de atividades econômicas e uma enorme rede é organizada desde a 

indústria extrativista, que produz alguns dos insumos necessários à sua produção, até os 

setores que trabalham com reciclagem de materiais. Uma visão geral da indústria do aço 

remete a quatro grandes setores da atividade econômica: indústria extrativista, metalurgia, 

setores consumidores de aço e o setor de beneficiamento e comercialização de co-produtos, 

resíduos e sucata. 

 

4.6 Considerações finais 

 

Observando, a partir de uma perspectiva histórica, o modelo de desenvolvimento 

econômico adotado pelo Brasil, baseado fundamentalmente na industrialização, e em como a 

Região Nordeste se inseriu na nova dinâmica nacional, encontramos subsídios para 

compreender a trajetória do Ceará e as opções feitas pelo governo estadual para promover o 

crescimento econômico e o conseqüente desenvolvimento. 
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O Ceará acompanhou o processo de industrialização verificado no País como um 

todo e na região Nordeste, em particular, capitaneado pela região mais dinâmica do Brasil, o 

Sudeste, a partir essencialmente da segunda metade do século passado. Como se observou, o 

Nordeste e o Ceará evoluíram significativamente, se industrializaram – porém de modo 

dependente e complementar. 

O que ocorreu foi que os governos estaduais incorporaram o espírito 

desenvolvimentista representado pelos planos federais de desenvolvimento implementados na 

fase Kubitschek e dos governos militares, porém moldados pelos condicionantes impostos à 

nova divisão regional do trabalho, ao especializar-se na produção das indústrias de bens 

intermediários e de consumo leve, mera extensão da industrialização ocorrida nas regiões 

mais dinâmicas do País. E é em tal contexto que se inserem os “Governos dos Coronéis”, em 

especial os do Governador Virgílio Távora, e mesmo os “Governos das Mudanças”. 

Para tanto, a implementação de uma política de desenvolvimento industrial 

baseada na concessão de benefícios fiscais e financeiros como forma de atrair investimentos 

externos, ao lado da dotação de uma infra-estrutura mais moderna para suportar a expansão 

desse setor, foi e tem sido a principal estratégia adotada pelos governos da Região e do Ceará, 

desencadeando, dessa forma, a competição entre as unidades da Federação, a chamada guerra 

fiscal, na concorrência por investimentos. 

Os defensores desse tipo de estratégia supõem que as empresas industriais atraídas 

venham a contratar mão-de-obra local e, por conseqüência, aumentar a renda nos municípios 

onde estas estejam instaladas. Assim, um importante resultado dessa estratégia deveria ser o 

maior rendimento das pessoas ocupadas nos municípios-sedes das empresas atraídas. Além do 

que, dependendo da atividade industrial, eles esperam que estas fábricas também atraiam 

outras para o entorno, formando pólos industriais baseados nas relações de insumo-produto. 

Porém, conforme detalhamos ao longo deste capítulo, a permanência dessa 

estratégia não promoveu as transformações estruturais necessárias e o Ceará ainda oferece um 

quadro preocupante em matéria de desigualdades social e setorial, que repercute diretamente 

nas diferenças entre a RMF e o Interior, em grande desvantagem para este último. 

Ao mesmo tempo, além da concentração de renda, não melhorando os indicadores 

sociais do Estado, esse modelo provocou também sérias implicações no mercado de trabalho 

local, na medida em que engendrou um dualismo espacial acentuado entre as atividades das 

regiões desenvolvidas e as das regiões periféricas no interior do Ceará, deteriorando a 

qualificação da mão-de-obra. 
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Na tentativa de reverter esse quadro, o governo estadual reformulou, então, sua 

política industrial e adotou mecanismos, por meio do FDI, que seriam capazes de contribuir 

para um cenário de desenvolvimento, mas que, necessariamente, precisariam vir 

acompanhados de iniciativas visando processos de desenvolvimento endógenos na região para 

atingir seu objetivo. 

Para atender a essas mudanças, seriam priorizados projetos industriais, levando-se 

em conta critérios como, por exemplo, o volume de investimentos, a localização em áreas 

deficientes em termos de aglomerações industriais, empresas consideradas estruturantes e 

ainda aqueles que tenham impacto sobre a demanda de matérias-primas, insumos e serviços 

locais, com fortes efeitos de encadeamento na região. Finalmente, seria exigido também das 

empresas beneficiadas responsabilidade social e ambiental na perspectiva de aumentar o nível 

de qualidade do crescimento econômico. 

Dessa forma, a partir desse contexto, chegamos a uma das principais apostas para 

o desenvolvimento econômico do Estado que, dentre outros empreendimentos, repousa na 

captação de projetos visando a implantação de uma usina siderúrgica, objeto do nosso estudo, 

com vistas a tornar o Ceará, em um futuro próximo, um pólo siderúrgico e metal-mecânico. 

Para entender a contribuição que um empreendimento dessa natureza poderia vir a 

dar para o desenvolvimento do Estado, no capítulo seguinte, pretendemos, então, caracterizar 

o setor siderúrgico e qual o seu papel para a dinamização da economia, sobretudo pelo aço se 

configurar como elemento essencial para o encadeamento de diversas outras cadeias 

produtivas. 
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5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INDUSTRIALIZAÇÃO: A SIDERURGIA 

COMO ESTRATÉGIA 

 

5.1 Considerações iniciais 

 

Nos capítulos precedentes, ao abordarmos as principais teorias e modelos para se 

atingir o desenvolvimento econômico, identificamos que a industrialização ocupa papel de 

destaque como estratégia para países e regiões atrasadas se desenvolverem. Isto, pelos 

possíveis efeitos de encadeamento que provoca na economia, o que por sua vez, pretende 

acelerar o processo de formação de capital, a transformação da estrutura econômica, o 

crescimento econômico, assim como a geração de emprego e renda e a melhoria das 

condições de vida da população. 

Verificamos ainda que, dentro da política de desenvolvimento econômico adotada 

pelo País e, mais recentemente, pelos estados do Nordeste brasileiro, são priorizados, no 

processo de industrialização, setores estratégicos, comandados por indústrias de base e de 

bens de capital. No caso específico do Ceará, a prioridade vem sendo dada à siderurgia, ao 

refino de petróleo e aos projetos de energias complementares. 

No que tange a siderurgia, objeto do nosso estudo e conforme já adiantamos no 

capítulo anterior, o desenvolvimento econômico, fundamentado na industrialização, tem no 

aço um insumo básico. Ele é um produto de extrema importância na dinâmica da atividade 

econômica, assumindo papel determinante no funcionamento da economia, sobretudo por 

figurar como elemento essencial para o perfeito encadeamento de diversas cadeias produtivas. 

Diante desse contexto, no presente capítulo, temos como objetivo caracterizar o 

setor siderúrgico no mundo e mais especificamente no Brasil, a fim de compreender a 

importância da implantação de uma indústria de base como a siderurgia para o 

desenvolvimento econômico de uma região. Para elaboração dessa parte do trabalho, foram 

consultados basicamente os dados e informações disponibilizados pelo IABr e pela WSA, em 

suas páginas na internet; assim como estudo sobre a siderurgia confeccionado pela Unicamp 

em parceria com o MDIC, o MCT e com a Finep (2002); além de pesquisa desenvolvida por 

Morandi (1996), que muito bem caracterizou esta atividade. 
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5.2 A cadeia produtiva do aço 

 

Quando considerado ao longo de todo o seu ciclo de vida, o aço integra diferentes 

grupos de atividades econômicas. Uma grande rede é organizada desde a indústria 

extrativista, que produz alguns dos insumos necessários à sua produção, até os setores que 

trabalham com reciclagem de materiais. Uma visão geral da indústria do aço remete a quatro 

grandes setores da atividade econômica: indústria extrativista, metalurgia, setores 

consumidores do aço e setor de beneficiamento e comercialização de co-produtos, resíduos e 

sucata (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A indústria extrativista compreende as atividades de extração de minerais e 

eventualmente algumas atividades complementares de beneficiamento associadas ao processo 

de extração, figurando como fornecedora dos principais insumos para o setor metalúrgico e, 

conseqüentemente, para as indústrias siderúrgicas. 

De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 

tabela desenvolvida sob a coordenação do IBGE, a metalurgia é uma divisão da seção de 

Indústrias de Transformação. É nessa atividade econômica que ocorre a conversão de 

minérios ferrosos e não ferrosos, por meio de um conjunto de técnicas desenvolvidas, em 

produtos metalúrgicos e produtos intermediários do processo. 

- Produção de ferro gusa e ferroligas
- Siderurgia (produção de aço)
- Produção de tubos
- Produção de laminados
- Metalurgia de metais não ferrosos
- Fundição

Indústrias Extrativistas Setores Consumidores

- Automotivo
- Estaleiros
- Bens de capital, máquinas e equipamentos
- Construção civil
- Utilidades domésticas e comerciais
- Embalagens e recipientes
- Fundição

Co-produtos, Resíduos e Sucatas

Fornecedores

- Minério de ferro
- Equipamentos siderúrgicos
- Carvão

Consumidor 

final

Consumidor 

final

 
 

Figura 2 – O aço nas cadeias produtivas (Fonte: Instituto Aço Brasil - IABr) 
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A siderurgia é o ramo de atividade humana dedicada à obtenção de ferro metálico 

e suas ligas a partir de fontes chamadas primárias, que se constituem de minérios; ou 

secundárias, pela reciclagem de sucatas. Embora seja o quarto elemento mais abundante 

presente na crosta terrestre, o ferro, por ser um elemento muito reativo, não é encontrado na 

forma metálica, ou seja, sem estar ligado quimicamente a outro elemento. Essa atividade é 

considerada um ramo da metalurgia, seção na qual estão inseridas outras atividades correlatas 

e é neste setor onde ocorre a fabricação e o tratamento do aço em forma semi-acabado, 

laminado, relaminado, trefilado e tubo sem costura.  

O aço é um material único, que pode ter suas propriedades variando em grande 

amplitude em função da composição química, a adição de elementos de liga, tipo de processo 

de conformação (laminação a quente ou a frio, forjamento, estampagem ou trefilação), 

diversos tipos de tratamentos térmicos (têmpera, recozimento ou revenido) e revestimentos 

(galvanização, zincagem, niquelagem e cromagem dentre outros). 

Já os setores consumidores são aqueles que utilizam o aço produzido na 

construção civil e para a fabricação de uma série de bens, como utensílios, máquinas e 

equipamentos, automóveis e eletrodomésticos. 

Por fim, o setor de beneficiamento e comercialização de co-produtos, resíduos e 

sucatas completa o ciclo, fechando a cadeia e possibilitando a reciclagem do aço e a utilização 

de resíduos e co-produtos gerados no processo siderúrgico. 

 

5.3 A indústria siderúrgica 

 

O desenvolvimento da indústria siderúrgica se confunde com o próprio 

desenvolvimento e a expansão do modo de produção capitalista em nível mundial, 

especialmente a partir do final do século XIX, quando passou a exercer papel preponderante 

na constituição e consolidação das economias industrializadas. No atual estágio de 

desenvolvimento da sociedade, é impossível imaginar o mundo sem o uso do aço. Sua 

importância pode ser verificada pela decisiva participação na fabricação dos principais meios 

de produção utilizados e em inúmeros produtos de consumo final – automóveis, 

eletrodomésticos, talheres, instalações, aparelhos hospitalares dentre muitos outros. A 

produção de aço é também um forte indicador do estágio de desenvolvimento econômico de 

um país. Seu consumo cresce proporcionalmente à construção de edifícios, execução de obras 

públicas, instalação de meios de comunicação e produção de equipamentos. 
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Embora o aço seja um produto conhecido desde a Antigüidade, sua produção 

sistemática e seu amplo uso industrial iniciaram-se somente no século XIX. A grande 

mudança só ocorreu em 1856, quando se descobriu como produzir aço. Isso porque este 

insumo é mais resistente que o ferro fundido e pode ser produzido em grandes quantidades, 

servindo de matéria-prima para muitas outras indústrias. 

Considerado um produto-chave da segunda revolução industrial, o aço abriu 

novas possibilidades para os processos produtivos, possibilitando criar e consolidar novos 

produtos e novos mercados, contribuindo, assim, para aumentar a produtividade do trabalho 

por meio do aperfeiçoamento dos maquinários. Tornou possível, ainda, a produção em larga 

escala em muitos setores industriais, com a conseqüente concentração industrial, além de 

encurtar as distâncias entre espaços geográficos e, por extensão dos mercados, através da 

melhoria nos meios de transportes, sobretudo ferroviário e naval. Em suma, a indústria 

moderna se constituiu e continua a se expandir sobre uma estrutura de metal, particularmente 

o ferroso, mesmo após o desenvolvimento do plástico e do concreto. 

O metal ferroso reúne características que o tornam único frente a outros metais e 

de difícil substituição em muitos tipos de usos. Suas vantagens são as mais destacadas: a 

elasticidade, a plasticidade e a dureza. O aço, por sua vez, é um tipo superior de ferro e 

potencializa essas vantagens. A diferença reside no teor de carbono, ou seja, enquanto o ferro-

gusa apresenta entre 2,5% e 4%, o aço varia de 0,1% a 2%. Quanto mais elevado o teor 

carbônico, mais duro e menos maleável é o metal, e quanto menor ele for mais ele é macio, 

maleável e dúctil. 

O uso restrito do aço, ao contrário do ferro, à época da industrialização na 

Inglaterra deveu-se em função das técnicas ainda rudimentares utilizadas na sua produção. O 

produto apresentava alto grau de heterogeneidade em sua composição. Sua produção era 

possível apenas em pequena escala e, conseqüentemente, seu preço era muito superior ao do 

ferro, o que inviabilizava, dessa forma, sua substituição. 

Na verdade, a primeira grande inovação no processo siderúrgico adveio da 

necessidade militar, quando Henry Bessemer, um projetista de armas, em meados do século 

XIX, concebeu um canhão longo e forte, para fabricar e vender às forças militares. Seu maior 

problema, entretanto, consistia em encontrar aço em lingotes maiores, com uma constituição 

homogênea e suficientemente barato para viabilizar seu projeto. Assim, ele próprio, criou uma 

técnica relativamente simples e que, ainda hoje, funciona como um dos princípios do aço. 

Essa técnica consistia em soprar dentro e através do metal fundido, usando o calor emitido 
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pela própria oxidação para manter o ferro liquefeito, em vez de refinar o ferro-gusa pela 

aplicação tradicional de calor na sua periferia (LANDES, 1969 apud MORANDI, 1996, p.13). 

A invenção de Bessemer tornou-se um marco à história da produção siderúrgica 

dando nome a um dos processos amplamente difundidos, por um longo período. A partir de 

então, o aperfeiçoamento tecnológicos foram uma constante na busca de um produto mais 

homogêneo e em barras cada vez maiores, no aumento da escala de produção, na redução do 

tempo de corrida do aço (descarbonização do ferro) na economia do combustível e, 

principalmente, para encontrar novos usos para o produto. 

Como resultado, esses novos processos reduziram de 80% a 90% os custos de 

produção do aço bruto entre 1896 e 1890. Assim, como o aço e o ferro eram produtos mais 

substitutos que complementares, face à proximidade de seus preços e dada ainda à supremacia 

em termos de qualidade, a substituição foi inevitável, inaugurando a era do aço como um dos 

produtos vitais para a economia industrializada (MACIEL, 1988 apud MORANDI, 1996, p. 

14), presente nos principais setores produtivos, desde os bens de capital, passando pelos bens 

de consumo duráveis até à infra-estrutura econômica, como o setor de energia, transportes e 

comunicações. 

Dessa forma, a difusão do aço provocou mudanças profundas nos meios de 

produção e na infra-estrutura. As máquinas tornaram-se maiores, mais precisas, mais rápidas e 

com maior durabilidade e, como conseqüência, tornou-se possível a ampliação das escalas de 

produção, o aumento da produtividade e a produção em massa dos bens de consumo, além da 

fácil reposição devido à padronização das peças. 

 

5.3.1 Produtos e processos siderúrgicos 

 

Devido à complexidade da indústria siderúrgica, uma análise mais detalhada deste 

setor só se torna possível a partir da delimitação dos segmentos que a compõem. Mesmo a 

identificação desses segmentos pode variar, dependendo do critério utilizado, pois as usinas 

podem ser agrupadas do ponto de vista do tipo de produto que oferecem aos respectivos 

mercados, ou pelo lado do processo de fabricação do aço, que envolve escalas 

correspondentes e a abrangência das etapas produtivas. 

O entrelaçamento de produtos e processos permite que se estabeleçam as 

diferentes configurações das respectivas estruturas de mercado, das estratégias competitivas 

possíveis de serem adotadas, das diferentes possibilidades de desenvolvimento tecnológico e, 

por sua vez, das perspectivas setoriais de crescimento dos respectivos mercados. 
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5.3.1.1 Os produtos siderúrgicos 

 

Existe uma multiplicidade muito grande de produtos ofertados pela indústria 

siderúrgica, diferenciados pelo formato e composição do aço. Além de produtos semi-

acabados, é possível se identificar, entre aqueles acabados, três grandes segmentos: os 

laminados planos comuns, os laminados não-planos (longos) comuns e os laminados 

especiais, que também podem ser planos e não-planos. Enquanto os dois primeiros se 

assemelham quanto à composição dos elementos do aço e diferem quanto ao formato dos 

produtos, o último pode assumir quaisquer das formas e é altamente diferenciado pela 

composição química, pois é derivado do acréscimo de ligas (níquel, cromo, tungstênio, 

nióbio, titânio, manganês) para tornar o produto mais resistente aos agentes corrosivos e 

oxidantes e acentuar ainda as propriedades de resistência à tensão, de maleabilidade e 

elasticidade. 

Os produtos semi-acabados, embora produtos finais de algumas usinas, são 

derivados de uma etapa intermediária da produção e necessitam do processo siderúrgico para 

o seu uso final. São constituídos por placas (para a produção de laminados planos) e por 

blocos e tarugos (para a laminação de não-planos ou longos), podendo ser aços comuns ou 

especiais. Dessa forma, as usinas desse segmento têm como clientes outras usinas siderúrgicas 

– sejam as que operam apenas a etapa de laminação, sejam aquelas que, em algum momento, 

necessitam paralisar o alto-forno para manutenção e/ou reforma. 

Os laminados planos comuns são produtos de uma etapa mais avançada do 

processo produtivo, podendo ser subdivididos de acordo com sua utilização principal em: 

a) chapas grossas, que são destinadas às indústrias pesadas como a construção 

naval, vagões ferroviários e estruturas metálicas; 

b) Bobinas e chapas finas a quente, utilizadas principalmente pela indústria 

automobilística; 

c) bobinas e chapas finas a frio, também consumidas na indústria automobilística, 

na fabricação de eletrodomésticos e na fabricação de móveis de aço; 

d) chapas revertidas com camadas protetoras de zinco ou galvanizadas – mais 

resistentes à corrosão – e outros revestimentos (cromadas, chumbadas) destinadas 

a aplicações na indústria automobilística, de implementos agrícolas, de utilidades 

domésticas, de latas etc.; e 

e) folhas de flandres, com uma camada protetora de estanho, que são utilizadas 

principalmente na fabricação de embalagens, como latas e tampinhas. 
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Os aços laminados não-planos (ou longos) comuns se caracterizam pelo acentuado 

predomínio da dimensão comprimento sobre as demais e se apresentam em uma vasta 

variedade de produtos, como: 

a) trilhos e acessórios para o setor ferroviário; 

b) vergalhões para a construção civil; 

c) fio-máquina para fabricação de arames, pregos, parafusos e similares; 

d) tubo sem costura, com larga utilização nos setores petrolífero, automobilístico, 

aeronáutico e naval; 

e) perfis leves, médios e pesados, que são usados na construção civil, serralheria, 

fabricação de elevadores, mecânica pesada, setores de autopeças, implementos 

agrícolas e linhas de transmissão; e 

f) barras de aço comum, destinadas ao setores da construção civil, serralheria e 

mecânico. 

Os laminados em aço especial (planos e não-planos) são produtos que assumem os 

mesmos formatos dos aços comuns, mas se distinguem pela qualidade superior e pelo maior 

valor adicionado, em função da adição de elementos mais nobres na sua composição ou do 

maior rigor no processo de fabricação. Os principais produtos dessa classificação são: 

a) chapas siliciosas, utilizadas largamente pelo setor elétrico na fabricação de 

transformadores, motores e outros aparelhos elétricos; 

b) chapas de aço inoxidável, com adições de cromo e níquel, empregadas nos 

setores mecânico e de cutelaria (fabricação de instrumentos cortantes, como 

tesouras, facas, navalhas, instrumentos cirúrgicos etc.); 

c) chapas alto-carbono e ligadas, usadas na produção de instrumentos agrícolas, 

bens de capital (máquinas) e utilidades domesticas; 

d) barras de aço especial, que se constituem em produtos intermediários para a 

construção mecânica, utilidades domésticas e autopeças; e 

e) tubos sem costura, demandados pelo setor petroquímico e pela construção civil. 

 

5.3.1.2 Os processos siderúrgicos 

 

A fronteira entre o ferro e o aço, conforme já mencionado, foi definida na 

Revolução Industrial, com a invenção de fornos que permitiam não só corrigir as impurezas 

do ferro, como adicionar-lhes propriedades como resistência ao desgaste, ao impacto, à 
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corrosão, etc. Por causa dessas propriedades e do seu baixo custo o aço passou a representar 

cerca de 90% de todos os metais consumidos pela civilização industrial. 

Basicamente, o aço é uma liga de ferro e carbono. O ferro é encontrado em toda 

crosta terrestre, fortemente associado ao oxigênio e à sílica. O minério de ferro é um óxido de 

ferro, misturado com areia fina. 

O carbono, por sua vez, é também relativamente abundante na natureza e pode ser 

encontrado sob diversas formas. Na siderurgia, usa-se carvão mineral, e em alguns casos, o 

carvão vegetal. 

O carvão exerce duplo papel na fabricação do aço. Como combustível, permite 

alcançar altas temperaturas (cerca de 1.500º Celsius) necessárias à fusão do minério. Como 

redutor, associa-se ao oxigênio que se desprende do minério com a alta temperatura, deixando 

livre o ferro. O processo de remoção do oxigênio do ferro para ligar-se ao carbono chama-se 

redução e ocorre dentro de um equipamento chamado alto-forno. 

A concepção do aço é relativamente simples: consiste na redução do minério de 

ferro a ferro-gusa, através da retirada do oxigênio, utilizando-se processos químicos que 

combinam o minério com o carbono. Feito isso, passa-se ao refino do ferro-gusa até que se 

encontre o aço desejado, por meio da eliminação dos resíduos e da redução do teor de 

carbono. A partir daí, o produto percorre a etapa final de produção, onde recebe os 

tratamentos necessários à sua conformação (configuração) adequada aos diversos usos a que 

se destina, podendo configurar-se como produtos semi-acabados ou laminados. 

No entanto, essa relativa simplicidade é apenas aparente. A indústria siderúrgica 

evoluiu no sentido de ampliação da capacidade produtiva de cada planta e, como 

conseqüência, passou a movimentar uma enorme quantidade de matérias-primas, elevou 

sobremaneira o consumo de energéticos e seus equipamentos foram se tornando cada vez 

mais complexos e aperfeiçoados, na busca de crescente produtividade. Ressalte-se que os 

principais indicadores da produtividade nesse setor não são propriamente aqueles que medem 

o rendimento da mão-de-obra, mas o rendimento de matérias-primas, como o carvão e o 

minério de ferro, o consumo de energia por tonelada de produto e o tempo de corrida do aço, 

entre outros. Com a evolução da tecnologia, as fases de redução, refino e laminação estão 

sendo reduzidas no tempo, assegurando maior velocidade na produção. 

Normalmente, a produção siderúrgica se processa em quatro etapas bem definidas 

e por unidades industriais separadas, embora interligadas. Na primeira, chamada de 

preparação da carga, são preparadas as matérias-primas – minério de ferro e carvão – para uso 

posterior. Grande parte do minério de ferro (finos) é aglomerada utilizando-se cal e finos de 
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coque. O produto resultante é chamado de sinter. Já o carvão é processado na coqueria e 

transforma-se em coque; na segunda etapa, por meio do processo de redução, o minério de 

ferro é transformado em ferro-gusa; na terceira, ocorre o refino, que consiste na transformação 

do ferro-gusa em aço; e na quarta etapa, acontece o acabamento dos produtos siderúrgicos, 

dando-lhe a configuração final para os diferentes usos. 

A grande distinção entre as usinas siderúrgicas, com implicações na escala de 

produção, está ligada às etapas do processo produtivo presentes em cada uma e aos tipos de 

redutores utilizados, que podem ser carvão mineral, carvão vegetal e as de redução direta, a 

base de carvão não-coqueificável ou gás natural. As chamadas usinas integradas possuem 

instalações para todas as etapas, ou seja, desde a preparação das matérias-primas até a 

laminação e produzem aço. Em seguida, vêm as semi-integradas, que operam apenas com o 

refino e a laminação. Estas usinas partem de ferro-gusa, ferro esponja ou sucata metálica 

adquiridas de terceiros para transformá-los em aço em aciarias elétricas e sua posterior 

laminação. Por último, têm-se as usinas não-integradas, que contam apenas com uma etapa – 

redução ou laminação. Essa variedade e complexidade tecnológicas se refletem nas diferentes 

formas de concorrência e de coordenação dos mercados. 

Além disso, em função dos produtos que preponderam em suas linhas de 

produção, as usinas também podem ser assim classificadas: 

a) De semi-acabados (placas, blocos e tarugos); 

b) De planos aços carbono (chapas e bobinas); 

c) De planos aços especiais / ligados (chapas e bobinas); 

d) De longos (não-planos) aços carbono (barras, perfis, fio máquina, vergalhões, 

arames e tubos sem costura); 

e) De longos aços especiais / ligados (barras, fio-máquina, arames e tubos sem 

costura). 

A seguir faremos uma breve explanação sobre o modo de operação desses tipos de 

plantas e sobre seus respectivos condicionantes tecnológicos. 

 

1ª Etapa – Preparação da carga (matérias-primas) 

 

Os insumos básicos para fabricação do aço são: minério de ferro, carvão, sucata, 

ferros-liga, fundentes (calcário), além de óleo combustível, gás natural, oxigênio, refratários, água 

e energia elétrica. O minério é o elemento central do processo de preparação, pois por meio de 

sucessivos beneficiamentos – retirada das impurezas e redução do teor de carbono – será 
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convertido em aço. Esses beneficiamentos são realizados por meio de aquecimento, cuja fonte 

energética pode ser o carvão mineral, o carvão vegetal, o gás ou a energia elétrica. As usinas 

integradas utilizam as três primeiras fontes, prevalecendo o carvão mineral, pela razão técnica 

fundamental de suportar as grandes pressões de cargas nos alto-fornos de grande escala 

(MACIEL, 1988 apud MORANDI, 1996, p.20). 

Para aumentar o rendimento do minério de ferro e do carvão, as usinas integradas 

contam com duas unidades industriais: a sinterização, que consiste na aglomeração dos finos 

de minério; e a coqueria, onde o carvão é queimado a fim de eliminar o gás e o alcatrão 

(subprodutos da siderurgia). 

 

2ª Etapa – Redução do minério de ferro a ferro-gusa 

 

A unidade básica de produção nessa etapa é o alto-forno, onde o minério de ferro, 

já convertido em sinter na primeira fase, se transforma me ferro-gusa, por meio da remoção 

do oxigênio pelo carbono contido no carvão. O coque, também produzido na primeira etapa, 

serve tanto de combustível como de agente redutor e os fundentes (calcário) ajudam a separar 

as impurezas do minério. O ferro é fundido em altas temperaturas, formando-se uma escória 

(resíduos) de subprodutos sobre ele. Esta escória é eliminada, restando o ferro-gusa, como 

produção da redução. 

A etapa de redução, presente nas usinas integradas, diferencia-se pelo tipo de 

redutor empregado, classificados, como já mencionado, em três grandes grupos: alto-fornos a 

coque, alto-fornos a carvão vegetal e fornos elétricos de redução. O coque é o agente redutor 

de uso mais generalizado. 

 

3ª Etapa – Fabricação do aço ou refino 

 

O princípio do processo de fabricação do aço está na oxidação de impurezas 

contidas no ferro-gusa. As unidades de produção responsáveis nessa etapa são as aciarias, 

classificadas conforme o processo tecnológico (equipamentos utilizados) e as matérias-

primas. Os principais processos utilizados são: o de forno aberto (Siemens-Martin), o 

processo Bessemer, a aciaria elétrica e a aciaria de vasos conversores, sendo que os dois 

últimos se constituem nos tipos mais modernos. 
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O forno Siemens-Martin foi amplamente utilizado no período entre guerras, 

atingindo 90% da produção de aço nos Estados Unidos, enquanto o restante era dividido entre 

os processos Bessemer e a aciaria elétrica. Após a II Guerra, o processo de vasos conversores 

passa a entrar em escala comercial e rapidamente substitui os outros processos, a exceção das 

aciarias elétricas, ou forno a arco elétrico, que experimentam substancial crescimento, 

especialmente a partir dos anos 1980. 

A aciaria de vasos conversores, também conhecida como Basic Oxygen Furnace 

(BOF) ou L.D. (as iniciais de duas siderúrgicas austríacas onde esse processo foi utilizado 

pela primeira vez), consiste em se carregar sucata, ferro-gusa líquido e fundentes para grandes 

conversores inclinados que depois de serem colocados em posição vertical, é injetado 

oxigênio puro por meio de lanças resfriadas a água. O oxigênio eleva a temperatura 

provocando reações que queimam as impurezas do ferro-gusa líquido, convertendo-o em aço. 

Já a aciaria elétrica opera basicamente com sucata e sua escala de produção é bem 

menor que no processo anterior. O processo consiste em carregar-se o forno com sucata que é 

fechado com uma tampa em forma de abóbada na qual são introduzidos grandes eletrodos 

cilíndricos de carbono ou grafita, que levam a corrente à carga do forno. Nesse processo, a 

eletricidade é utilizada unicamente para o aquecimento, o qual se origina da proximidade do 

arco elétrico e da resistência elétrica do próprio banho de aço. Devido à sua flexibilidade, esse 

processo produtivo é largamente usado em siderúrgicas produtoras de aços especiais. É nessa 

etapa de refino que são, eventualmente, adicionados elementos de ligas para obtenção de aços 

especiais, a fim de alcançar algumas das propriedades requeridas pelos diferentes usos dos 

produtos, como manganês, para criar resistência ao desgaste; cobre, para evitar corrosão; e 

cromo e níquel, para inoxidar o aço, evitando, assim, a corrosão. 

Nessa etapa, a maior parte do aço líquido é solidificada em equipamentos de 

lingotamento contínuo para produzir semi-acabados (placas, blocos e tarugos) e lingotes. 

 

4ª Etapa – Laminação ou acabamento dos produtos siderúrgicos 

 

A última etapa do processo siderúrgico consiste em moldar o aço para os diversos 

usos. Os semi-acabados e os lingotes são processados por equipamentos chamados 

laminadores e transformados em uma grande variedade de produtos siderúrgicos, cuja 

nomenclatura depende de sua forma e/ou composição química, conforme relacionado 

anteriormente na descrição dos produtos. 
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Primeiramente, o aço líquido é transformado em lingotes (barras de metal 

fundido) endurecidos, por meio de dois processos alternativos: o lingotamento convencional, 

em que o aço é despejado em lingoteiras de várias formas e tamanhos e, após o esfriamento, 

transportado para fornos-poços onde é reaquecido a uma temperatura uniforme, passando pelo 

laminador-desbastador (a fim de tornar as peças menos ásperas) e transformado em placas – 

produtos semi-acabados que irão alimentar a laminação. O outro processo é o lingotamento 

contínuo, ou seja, o aço líquido é despejado diretamente nos moldes e cortado com guilhotina 

em tamanhos específicos. Com esse método ocorre uma substancial redução da energia 

utilizada, resultando em melhor rendimento e qualidade do produto, além de dispensar os 

equipamentos utilizados no método convencional. 

Em seguida, os lingotes são levados para a laminação, onde o aço, finalmente, 

assume a forma na qual será utilizado pelos consumidores finais. A laminação envolve uma 

grande variedade de equipamentos apropriados à configuração do produto, além de tarefas 

específicas e necessárias para melhorar a qualidade do aço. 

A Figura 3 apresenta um esquema típico de funcionamento de uma usina 

integrada, destacando as etapas presentes em cada uma, as matérias-primas e os produtos 

resultantes. 

 

 

 
 

Figura 3 – Fluxo simplificado de produção de uma usina siderúrgica (Fonte: Instituto Aço Brasil – IABr) 
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5.4 Desempenho da siderurgia mundial 

 

Conforme relata Morandi (1996, p. 25), até os anos 1950, a produção siderúrgica 

mundial esteve fortemente atrelada a sensíveis variações cíclicas da economia, com rápidas e 

profundas modificações nos níveis de produção de aço bruto, gerando uma permanente 

instabilidade no desempenho do setor (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Produção mundial de aço bruto 
(em milhões de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As maiores variações, sejam elas positivas ou negativas, se concentram na 

primeira metade do século passado. Após esse período, a siderurgia mundial passa por um 

período único na sua história, pois foram registrados 25 anos de crescimento contínuo, com 

taxas muito elevadas. A produção média mundial no intervalo compreendido entre 1950 

e1954 supera em quase 59% (58,6%) a do qüinqüênio anterior e continua praticamente nesse 

mesmo ritmo até a primeira metade dos anos 1970. A produção cresceu de cerca de 190 

milhões de toneladas (Mt), em 1950, para 703 Mt, em 1974. Esse vigoroso crescimento, com 

Ano  Prod. Ano  Prod. Ano  Prod. Ano  Prod. Ano  Prod. 

1900 28 1924 78 1948 155 1972 630 1996 748 
1901 31 1925 90 1949 160 1973 696 1997 799 
1902 34 1926 93 1950 190 1974 703 1998 777 
1903 36 1927 102 1951 211 1975 643 1999 788 
1904 36 1928 110 1952 212 1976 675 2000 847 
1905 45 1929 121 1953 235 1977 675 2001 850 
1906 51 1930 95 1954 224 1978 716 2002 904 
1907 53 1931 70 1955 270 1979 747 2003 970 
1908 41 1932 51 1956 284 1980 716 2004 1.069 
1909 54 1933 68 1957 293 1981 707 2005 1.147 
1910 60 1934 82 1958 272 1982 645 2006 1.251 
1911 60 1935 99 1959 307 1983 663 2007 1.351 
1912 72 1936 124 1960 347 1984 710 2008 1.326 
1913 76 1937 136 1961 346 1985 719 2009 1.220 
1914 60 1938 110 1962 353 1986 714     
1915 67 1939 137 1963 378 1987 736     
1916 78 1940 141 1964 428 1988 780     
1917 82 1941 154 1965 450 1989 786     
1918 77 1942 151 1966 469 1990 770     
1919 58 1943 160 1967 493 1991 736     
1920 72 1944 151 1968 524 1992 723     
1921 45 1945 113 1969 571 1993 725     
1922 69 1946 112 1970 595 1994 730     
1923 78 1947 136 1971 582 1995 756     

Fonte: MORANDI, 1996 e International Iron and Steel Institute (IISI)/World Steel 
Association 
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taxas médias anuais de 5,7% no intervalo entre 1950-1970 foi induzido, de um lado, pela 

reconstrução da capacidade produtiva dos países europeus e do Japão e, por outro, pela 

demanda crescente dos setores líderes do crescimento industrial nesse período (metal-

mecânico, automobilístico e bens de consumo durável).  

A partir de então, inaugura-se uma nova fase com características bem distintas 

daquelas registradas em ciclos anteriores: nem oscilações rápidas e profundas e nem elevadas 

taxas de crescimento. Depois de 1974, a indústria siderúrgica mantém um nível de produção 

mais ou menos estável, com uma taxa média anual de 1,1%, caracterizando a siderurgia como 

uma atividade madura. A exceção fica por conta do intervalo compreendido entre 1985 e 

1989, quando ocorre uma ligeira recuperação – 8,5% em relação ao qüinqüênio anterior – mas 

que não se confirma como um novo patamar de produção, pois nos primeiros anos da década 

de 1990, a produção mundial bruta de aço volta a se igualar à média de todo o período, ou 

seja, 720 Mt/ano. 

No entanto, desde o ano 2000, o setor experimenta nova recuperação. A produção 

alcança média anual de 1.093 Mt. Em 2004, a indústria siderúrgica mundial, puxada pelo 

crescimento acelerado da China, registra seu maior incremento no período, com uma taxa na 

casa dos dois dígitos (10,2%). Porém, em 2008, depois de nove anos de avanços contínuos, 

apresenta recuo de quase 2% (1,8%), originado pelo agravamento da crise econômica 

mundial, desencadeada a partir de setembro do referido ano. Cenário que se intensifica em 

2009, com a redução chegando a 8% na comparação com o ano anterior, ainda fruto da 

recessão global. 

Outras características importantes ajudam a distinguir essas fases. Além das 

mudanças relacionadas com o comportamento da demanda, o setor siderúrgico passou por 

uma profunda reestruturação sob múltiplos aspectos: modificações nos fluxos e na intensidade 

do comércio internacional, alterações na distribuição geográfica da produção mundial, 

inovações tecnológicas em processos e em produtos, bem como na condução das políticas 

econômicas para o setor. 

No que se refere às inovações tecnológicas, modificando processos e ampliando a 

oferta de produtos, as alterações são relevantes. Observa-se o aumento da participação de 

produtos de maior valor agregado no contexto da produção total de produtos laminados. Entre 

esses se destaca o crescimento da produção de chapas galvanizadas, um produto largamente 

utilizado na indústria automobilística, em função da maior resistência à corrosão. Outro 

exemplo do enobrecimento da qualidade e diversidade de produtos ofertados pelo setor 

siderúrgico é o crescimento da procura por aço inoxidável no mundo, que evoluiu 88% entre 
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os anos 2000 e 2007 (Gráfico 1). Apesar da queda registrada em 2008, por conta da crise 

econômica global, projeta-se crescimento na demanda nos dois anos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos da distribuição geográfica da produção, duas mudanças são bastante 

proeminentes. Conforme o Gráfico 2, é nítido o deslocamento da produção rumo a países em 

desenvolvimento. Ao longo dos anos 1985 a 2000, observa-se que esses países aumentaram 

sua produção de 76 para 161 Mt, ampliando, assim, sua participação na produção mundial de 

14% para 24%, em grande medida à custa da redução da importância relativa das ex-

economias socialistas. Simultaneamente, os paises desenvolvidos aumentaram a sua produção 

de 269 para 319 Mt, no mesmo período, mantendo a sua participação na produção mundial em 

torno de 50%. Todavia estima-se que esse valor venha a diminuir para 44%, no ano 2010. 
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            Gráfico 1 – Demanda mundial por aço inoxidável (Fonte: UNICAMP; MDIC; MCT & FINEP, 2002) 
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Uma outra modificação geográfica (Gráfico 3) refere-se à crescente relevância dos 

países voltados para o Oceano Pacífico. A produção de laminados desses países cresceu de 

159 para 285 milhões de toneladas, nos anos 1985-2000. Isso implicou um aumento da 

participação relativa de 30% para 45%, podendo chegar a 47% em 2010. Esse desempenho, 

obviamente, está fortemente relacionado à evolução da produção siderúrgica chinesa, o maior 

produtor mundial desde 1996. 
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Gráfico 2 – Produção mundial de laminados por tipos de países (Fonte: Andrade – 2000 apud UNICAMP; 
MDIC; MCT & FINEP, 2002) 
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Gráfico 3 – Produção mundial de laminados por localização de países (Fonte: Andrade – 2000 apud 
UNICAMP; MDIC; MCT & FINEP, 2002). Obs.: devido à data da publicação, para 2005 e 2010 foram 
feitas projeções. 
 



 

 

103

 

O exponencial crescimento da produção de aço bruto na China e ainda na Índia, 

nos últimos dez anos, foi acompanhado também, embora a um ritmo mais lento, por outros 

países asiáticos, especialmente, Coréia do Sul e Taiwan, conforme se observa na Tabela 5. A 

China detém, atualmente, 46,5% de toda a produção global, registrando crescimento de quase 

358% em dez anos. Já a Coréia do Sul conseguiu ultrapassar a produção alemã, ocupando 

hoje a sexta colocação entre os maiores produtores mundiais. Por outro lado, vários países da 

Europa Ocidental vêm perdendo posições de destaque na indústria, em particular, o Reino 

Unido, que, em 2000, foi apenas o 16º maior produtor mundial de aço bruto, e continua 

perdendo espaço nos anos seguintes. O Brasil que, por sua vez, embora com pouca vantagem, 

vinha mantendo, até 2004, o posto de 8º maior produtor mundial de aço, com uma produção 

equivalente a mais da metade da América Latina, perde, a partir de 2005, a condição para a 

Índia, que continua a crescer e, atualmente, desponta como o quinto maior produtor global. A 

produção brasileira, por sua vez, ocupa a nona posição no ranking entre países. 
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Tabela 5 - Produção mundial de aço por países 
(em milhões de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

China 124,0 127,2 150,9 182,2 222,4 280,5 355,8 422,7 489,9 500,5 567,8 
Japão 94,2 106,4 102,9 107,7 110,5 112,7 112,5 116,2 120,2 118,7 87,5 
Estados Unidos 97,4 101,8 90,1 91,6 93,7 99,7 95,0 98,5 98,1 91,5 58,1 
Rússia 51,5 59,1 59,0 59,8 61,4 65,6 66,1 70,8 72,4 68,5 59,9 
Alemanha 42,1 46,4 44,8 45,0 44,8 46,4 44,5 47,2 48,6 45,8 32,7 
Coréia do Sul 41,0 43,1 43,8 45,4 46,3 47,5 47,8 48,4 51,5 53,5 48,6 
Ucrânia 27,5 31,4 33,1 34,0 36,9 38,7 38,6 41,0 42,8 37,1 29,7 
Brasil 25,0 27,9 26,7 29,6 31,1 32,9 31,6 30,9 33,8 33,7 26,5 
Índia 24,3 26,9 27,3 28,8 31,8 32,6 45,8 49,4 53,1 55,0 56,6 
Itália 24,7 26,7 26,5 26,1 27,0 28,6 29,3 31,6 31,6 30,5 19,7 
França 20,2 21,0 19,3 20,2 19,7 20,8 19,5 19,8 19,2 17,9 12,8 
Taiwan 15,4 16,9 17,6 18,2 18,8 19,6 18,9 20,1 20,9 20,2 15,7 
Canadá 16,2 16,6 15,3 16,0 15,9 16,3 15,3 15,5 15,6 15,1 9,0 
Espanha 14,9 15,8 16,5 16,4 16,3 17,6 17,8 18,4 19,0 19,0 14,3 
México 15,3 15,7 13,3 14,0 15,1 16,7 16,2 16,4 17,6 17,6 14,2 
Reino Unido 16,3 15,2 13,5 11,7 13,3 13,8 13,2 13,9 14,3 13,5 10,1 
Turquia 14,3 14,3 15,0 16,5 18,3 20,5 21,0 23,3 25,7 26,4 25,3 
Bélgica 10,9 11,6 10,8 11,3 11,1 11,7 10,4 11,6 10,7 10,7 5,6 
Polônia 8,8 10,5 8,8 8,4 9,1 10,6 8,3 10,0 10,6 9,7 7,2 
África do Sul 7,9 8,5 8,8 9,1 9,5 9,5 9,5 9,7 9,1 8,6 7,5 
Austrália 8,2 7,2 7,0 7,5 7,5 7,4 7,7 7,9 7,9 7,6 5,2 
Irã 6,1 6,6 6,9 7,3 7,9 8,7 9,4 9,8 10,0 10,0 10,9 
República Tcheca 5,6 6,2 6,3 6,5 6,8 7,0 6,2 6,9 7,1 6,4 4,6 
Áustria 5,2 5,7 5,9 6,2 6,3 6,5 7,0 7,1 7,6 7,6 5,7 
Holanda 6,1 5,7 6,0 6,1 6,6 6,8 6,9 6,4 7,4 6,9 5,2 
Suécia 5,1 5,2 5,5 5,5 5,7 6,0 5,7 5,5 5,7 5,2 2,8 
Romênia 4,4 4,8 4,9 5,5 5,7 6,0 6,3 6,3 6,3 5,1 2,7 
Cazaquistão 4,1 4,8 4,6 4,8 4,9 5,4 4,4 4,3 4,8 4,3 4,1 
Argentina 3,8 4,5 4,1 4,3 5,0 5,1 5,4 5,5 5,4 5,5 4,0 
Finlândia 4,0 4,1 3,9 4,0 4,8 4,8 4,7 5,0 4,4 4,4 3,1 
Venezuela 3,2 3,8 3,8 4,2 3,9 4,6 4,9 4,9 5,0 4,2 3,8 
Eslováquia 3,6 3,7 4,0 4,3 4,6 4,4 4,5 5,1 5,1 4,5 3,7 
Arábia Saudita 2,6 3,0 3,4 3,6 3,9 3,9 4,2 4,0 4,6 4,7 4,7 
Indonésia 2,9 2,8 3,4 2,5 2,2 3,7 3,7 3,7 4,0 0,0 0,0 
Egito 2,6 2,8 3,8 4,3 4,4 4,8 5,6 6,0 6,2 6,2 5,5 
Luxemburgo 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,2 2,8 2,9 2,6 2,2 
Outros 26,3 30,6 30,1 32,7 34,1 38,9 41,1 44,4 51,9 47,3 43,0 
Total Mundial 788,3 847,1 850,3 904,0 970,0 1069,0 1147,0 1251,0 1351,0 1326,0 1220,0 

Fonte: Associação Mundial do Aço (IISI)/World Steel Association 
 
 
 



 

 

105

 

No que tange ao consumo aparente de produtos siderúrgicos (Tabela 6), de um 

modo geral, a tendência é similar à verificada na produção de aço bruto. É bem verdade que a 

relação entre eles passou de 84,3% (em 1990) para 90,3% (em 2008), o que pode ser 

entendido como um reflexo da redução de perdas e desperdícios ao longo do processo 

produtivo. Novamente, o destaque positivo ficou por conta da China, que aumentou o seu 

consumo aparente em 12,7% ao ano, durante o período analisado, contra 3,7% da média 

mundial. Países do Oriente Médio tiveram uma taxa de crescimento da ordem de 9% anuais. 

Por outro lado, o consumo aparente de produtos siderúrgicos nos países da União Européia 

evoluiu timidamente (1,7% ao ano). No caso brasileiro, o índice anual de crescimento foi de 

aproximadamente 5,4%. 

 
 

Tabela 6 – Evolução do consumo aparente de aço no mundo 
(em milhões de toneladas)                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseqüentemente, a importância relativa do comércio exterior na indústria 

siderúrgica mundial também vem aumentando ao longo do tempo. Apesar do crescente 

protecionismo, conforme mencionaremos mais adiante, e do aumento da capacidade produtiva 

do grupo de países em desenvolvimento, entre 1980 e 2008, as exportações mundiais de aço 

praticamente dobraram, atingindo 418,4 milhões de toneladas e já equivalem a 37,5% de toda 

a produção mundial (Tabela 7).  

Período 
Crescimento Anual 

(%) 
Regiões 1990 2000 2008 1990/2008 2000/2008 

União Européia (27 países) 144,6 167,7 181,5 1,7 2 
Outros Europa 17,2 17,7 28,9 3,6 8,4 
CIS 117 32,9 49,9 -4,3 7,8 
NAFTA 103,6 152 129,7 1,9 -1 
América do Sul e Central 16,3 28,1 44,4 5,6 5,5 
África 13,2 15,6 26,2 3,9 7,2 
Oriente Médio 9,9 19,7 43 9,2 12,3 
Ásia 221,8 320,3 684,6 6,7 11 
Oceania 5,4 6,7 9,2 2,8 3,6 
Mundo 649 760,7 1.197,40 3,7 6,8 

China 53,1 124,3 425,70 12,7 18,5 
Mundo (excluindo a 
China) 595,9 636,4 771,7 1,7 3,2 

Brasil 9 16 22 5,4 4,7 
                   Fonte: Associação Mundial do Aço (IISI)/World Steel Association 
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Tabela 7 – Evolução do comércio mundial de aço 
(em milhões de toneladas) 

 

 

 

Nesse período, a China tornou-se o maior exportador mundial de produtos 

siderúrgicos, comercializando, em 2008, quase 60 milhões de toneladas, o equivalente a 

aproximadamente 14% das exportações globais de aço. Nesse cenário, merece destaque ainda 

a Turquia, que saiu da 17ª posição entre os maiores exportadores mundiais, em 2007, para a 8ª 

posição no ano seguinte. Já entre os países que mais importam, os Estados Unidos puxam a 

lista, com 30,2 milhões de toneladas. Mais uma vez chama a atenção o desempenho da 

Turquia, que em 2007 figurava como 14º maior importador mundial de produtos siderúrgicos, 

passando para a 8ª colocação em 2008. Da mesma forma a Indonésia, que de 18º passou para 

12º maior importador (Tabela 8). 

 
 

Tabela 8 – Maiores exportadores/importadores do mundo 
(em milhões de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse panorama quanto aos níveis de produção, e por sua vez de consumo da 

indústria siderúrgica, no entanto, não é por si só suficiente para entender o seu desempenho 

produtivo, tecnológico e empresarial, bem como as práticas competitivas utilizadas para 

enfrentar os desafios internos e externos ao setor. Na verdade, a produção está distribuída 

entre países e um número cada vez maior de nações participa desse mercado, entre oligopólios 

  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 

Exportação  140,6 171,0 171,0 246,6 306,5 371,6 418,4 
% da produção 24,3 28,5 26,2 37,4 40,8 36,3 37,5 

Fonte: Associação Mundial do Aço (IISI)/World Steel Association 
 

Exportadores     Importadores   
Posição Volume  Posição Volume 

2008 2007 País 2008 2007  2008 2007 País 2008 2007 

1 1 China 59,9 68,5  1 1 Estados Unidos 30,2 31,4 
2 2 Japão 37,5 36,2  2 3 Coréia do Sul 28,8 26,4 
3 3 Ucrânia 28,7 30,0  3 2 Alemanha 27,4 27,4 
4 4 Alemanha 28,6 29,9  4 4 Itália 22,3 24,6 
5 5 Rússia 28,4 29,6  5 5 França 16,6 17,8 
6 6 Bélgica 21,2 22,1  6 7 China 15,8 17,3 
7 7 Coréia do Sul 20,6 18,9  7 6 Bélgica 15,2 17,4 
8 17 Turquia 18,6 6,9  8 14 Turquia 13,2 7,6 
9 9 Itália 18,0 17,9  9 9 Tailândia 11,8 9,8 

10 8 França 16,4 18,1  10 8 Espanha 11,4 15,0 
11 11 Estados Unidos 13,3 10,8  11 11 Formosa 9,2 9,2 
12 10 Formosa 10,0 11,1  12 18 Indonésia 8,7 5,7 

Fonte: Associação Mundial do Aço (IISI)/World Steel Association 
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poderosos, que constituíram elevadas barreiras à entrada no seu processo de consolidação. As 

firmas participantes têm um grande poder de mercado e um potencial de acumulação ainda 

maior. Porém, isso não elimina as intensas disputas entre firmas e países, cujas estratégias vão 

se adequando a cada novo ciclo. 

 

5.5 Inovações tecnológicas 

 

A literatura sobre o tema revela que a siderurgia é um setor demand pull, ou seja, 

em que as necessidades dos consumidores direcionam as ações tecnológicas, diferentemente 

dos setores technology push, que se caracterizam por rápidas e grandes inovações 

tecnológicas. Assim, a intensidade dos gastos em P&D na siderurgia é menor do que nesses 

setores mais dinâmicos, do ponto de vista tecnológico. Na verdade, a intensidade dos esforços 

varia bastante entre os segmentos da siderurgia, respondendo a graus diferenciados de 

exigência dos consumidores. É maior no caso dos aços especiais e menor na maior parte dos 

laminados longos comuns. Além disso, em uma indústria que se caracteriza por um aparato 

produtivo tão vasto e complexo como costuma ser cada usina siderúrgica, há, naturalmente, 

amplo espaço para o constante desenvolvimento da tecnologia de processo. No entanto, à 

semelhança do que ocorre com a tecnologia de produto, o deslocamento da fronteira 

tecnológica não é particularmente rápido. Ao longo do século XX, apenas duas inovações 

poderiam ser consideradas radicais neste setor: a introdução na aciaria de vasos conversores, 

ou seja, o conversor básico a oxigênio, e o lingotamento contínuo. 

A aciaria básica a oxigênio (também conhecida como conversor LD) foi 

desenvolvida no início da década de 1950, pela siderúrgica austríaca Vöest-Alpine. O 

principal insumo deste processo é o ferro-gusa, produzido em altos-fornos. No início dos anos 

2000, nada menos que 58,6% de todo o aço produzido no mundo utilizou-se da tecnologia 

conversor básico a oxigênio. Merece também destaque a tecnologia aciaria elétrica, que, 

embora seja um processo bem antigo (inventada por Heroult, na França, em 1899), somente 

teve uma difusão considerável a partir de meados da década de 1960. A aciaria elétrica, que 

utiliza a sucata como insumo principal, vem apresentando uma crescente difusão em termos 

mundiais. Em 1970, ela representava 16,3% da produção, tendo evoluído para 22,0% (em 

1980), 27,5% (em 1990) e ainda para 33,8% (no ano 2000). 

Porém, depois de produzido, o aço precisa ainda ser solidificado (lingotado). 

Existem dois métodos alternativos: lingotamento convencional (utilizando-se lingoteiras) e o 

lingotamento contínuo. Este último também foi desenvolvido em meados da década de 1950, 
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apresentando inúmeras vantagens em comparação com o lingotamento convencional. O 

lingotamento contínuo permite alto rendimento semi-acabado/aço líquido (aproximadamente 

98%), sendo mais compacto (eliminando lingoteiras, fornos-poço e laminador primário) e 

conferindo melhor qualidade ao produto final. Em termos da difusão mundial do lingotamento 

contínuo, ela passou de 30,1% (em 1980) para 59,1% (em 1990), ultrapassando a casa dos 

84% no processo de produção no ano 2000. 

De um modo geral, estudos mais recentes revelam que inovações radicais na 

siderurgia mundial têm sido pouco freqüentes. Nos últimos anos, duas são as principais 

tecnologias emergentes no setor, ambas baseadas numa trajetória de compactação de 

processos: thin-slab-casting e processos alternativos de produção de ferro primário. É 

interessante observar que os equipamentos de thin-slab-casting buscam substituir o laminador 

de tiras a quente, o mesmo acontecendo com os processos alternativos de produção de ferro 

primário em relação ao alto-forno. O laminador de tiras a quente e o alto-forno são 

exatamente os principais equipamentos nos quais as economias de escala são mais 

preponderantes em uma usina integrada a coque (o método tradicional de produção 

siderúrgica, baseada em alto-forno e aciaria básica a oxigênio). 

Essas inovações resultaram em melhoria dos indicadores de produtividade do 

setor siderúrgico: redução da coke-rate (consumo de coque por unidade de ferro gusa 

produzido), redução substancial do consumo de energia por tonelada de aço bruto, bem como 

a diminuição da mão-de-obra necessária por unidade de produto final. Esses incrementos de 

produtividade são, por sua vez, acompanhados por melhorias da qualidade do produto, 

tornando-o mais resistente, mais flexível, e mais adequado aos diferentes usos finais. Por 

conta disso, a produção de aço tende a ser cada vez menos padronizada e mais especializada, 

em consonância, com as necessidades e as características específicas dos setores usuários. 

Dessa forma, o setor siderúrgico, que teria sido tipicamente um oligopólio 

homogêneo, vai alterando cada vez mais seu padrão de concorrência no mercado 

internacional, privilegiando a diferenciação do produto e o atendimento a encomendas 

específicas - a demanda passa a ser um referencial básico da produção siderúrgica, ou seja, a 

tendência do mercado mundial de aço é deixar de ser um mercado genérico de commodities e 

assumir cada vez mais as características de aços especiais. Assim, conforme observa Morandi 

(1996, p. 54) as usinas têm que se equipar de forma a flexibilizar os processos de fabricação e, 

considerando a relativa possibilidade de estancamento do mercado, se lançar no processo de 

diversificação de suas atividades, constituindo outra fase de concorrência mundial. 
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No bojo desse processo, ela explica que surge espaço para o crescimento e a 

proliferação das chamadas mini-usinas, que operam em pequena escala baseada na fusão de 

sucatas em fornos elétricos.  Além das vantagens de custos reduzidos em relação às usinas 

integradas (preço estável e facilidade de aquisição das sucatas, baixo nível de utilização de 

energia, mão-de-obra mais barata), as mini-usinas podem se localizar próximas dos mercados 

finais de seus produtos e promover um atendimento personalizado e específico da demanda. 

Ao lado da compactação das usinas, uma outra forte tendência do setor no campo 

tecnológico tem sido uma preocupação crescente com o meio ambiente. Com o avanço 

tecnológico dos fornos e a crescente demanda por produtos feitos de ferro e aço, as indústrias 

siderúrgicas aumentavam a produção. Isso gerava problemas, devido aos gases poluentes 

liberados na atmosfera pela queima de carvão vegetal. Em meados do século XIX, a produção 

diária de um alto-forno chegava a cerca de três toneladas, o que elevava ainda mais o 

consumo de carvão vegetal. A partir do século XX, as siderúrgicas foram aumentando os 

investimentos em tecnologia de forma a reduzir o impacto da produção no meio ambiente. 

Para reduzir a emissão de poluentes durante as fases de produção de aço, várias 

pesquisas vêm sendo realizadas para utilização de sucata. Outros estudos cobrem os processos 

e condições de fabricação que promovam a sua utilização. De fato, o aço é hoje o produto 

mais reciclável e mais reciclado do mundo. Carros, geladeiras, fogões, latas, barras e arames 

tornam-se sucatas, que alimentam os fornos das usinas, produzindo novamente aço com a 

mesma qualidade. 

Além disso, as empresas siderúrgicas vêm participando de acordos internacionais 

para preservar o meio ambiente. Na década de 1990, a Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima estabeleceu a redução de emissão de gases de efeito estufa, 

estabelecendo que os países devessem apresentar projetos na modalidade Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). Durante a Convenção de Estocolmo, em 2004, os países se 

comprometeram a fazer um plano nacional de controle de Poluentes Orgânicos Persistentes 

(POP´s). 

Nesse sentido, se tem estimulado projetos de otimização de eficiência energética, 

substituindo a utilização de óleo combustível, carvão vegetal, GLP ou energia elétrica por gás 

natural. Da mesma forma, também tem sido adotado o fornecimento de escórias de alto-forno 

para produção de cimento em substituição ao clínquer e se têm desenvolvido sistemas para 

tratamento de emissões atmosféricas, tratamento de efluentes líquidos e gestão de resíduos. 
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5.6 Players mundiais, protecionismo, consolidação e internacionalização do setor 

 

O protecionismo e mais recentemente a consolidação são, muito provavelmente, 

as tendências mais importantes na siderurgia mundial ao longo de sua história. A forte 

instabilidade do setor siderúrgico durante a primeira metade do século XX, em clara 

correspondência com os ciclos econômicos, aliada ao fato de este ser fornecedor de um dos 

insumos básicos principais das indústrias de transformação, da construção civil e para as 

obras de instalação da infra-estrutura econômica, criou condições propícias para a 

reivindicação, por parte dos produtores, de políticas protecionistas, conferindo-lhe um caráter 

de indústria estratégica para a defesa das economias nacionais. (MORANDI, 1996, p.32) 

Nesse sentido, uma outra característica marcante, sobretudo, após a segunda 

Grande Guerra Mundial, foi a crescente intervenção direta do Estado na produção siderúrgica, 

especialmente nos países europeus, onde muitas usinas foram nacionalizadas e cartelizadas. O 

intervencionismo estatal conferia um poder maior para estabelecer as metas e as políticas de 

investimento para o setor. 

Já a consolidação, na verdade, está relacionada com a internacionalização 

patrimonial, pois, em função desta, os limites da consolidação extrapolam a dimensão 

nacional, atingindo o escopo regional e mesmo global. Vários são os mecanismos que vêm 

estimulando a consolidação na siderurgia. Esses fatores podem ser divididos, grosso modo, 

em dois grupos. De um lado, encontram-se aqueles que podem ser denominados de 

“motivadores”, ao induzirem as empresas siderúrgicas a considerarem fusões e aquisições 

como uma necessidade cada vez mais premente, destacando-se: a) a consolidação de 

fornecedores, concorrentes e consumidores; b) a possibilidade de estagnação da produção 

mundial; e c) os preços cíclicos do aço, com tendência de queda real no longo prazo. De outro 

lado, existem aqueles que podem ser intitulados de “dinamizadores”, no sentido de 

viabilizarem esse processo de consolidação, tais como: a) a privatização e a política industrial 

adotada nos países industrializados; b) a maior difusão de mini-usinas ou usinas semi-

integradas e das galvanizações. 

Para se ter uma idéia, tomando por base as maiores empresas mundiais em termos 

de produção de aço bruto no ano 2000, verifica-se que a participação das cinco maiores 

siderúrgicas chegava a algo em torno de 14% (Tabela 9). No entanto, com o passar dos anos, 

observa-se uma tendência maior à concentração da produção no setor, com esse índice 

elevando-se para mais de 18% no ano de 2008 (Tabela 10).  
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Tabela 9 – Maiores empresas siderúrgicas no ano 2000 – Aço bruto 
(em milhões de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking Empresa País  Produção Ranking Empresa País  Produção 

1 Nippon Steel Japão 28.4 41 CSN  Brasil 4.8 

2 POSCO 
Coréia do 
Sul 27.7 42 CST  Brasil 4.8 

3 Arbed  Luxemburgo 24.1 43 Techint  Argentina 4.6 

4 Ispat International Reino Unido 22.4 44 Usiminas  Brasil 4.4 

5 Usinor França 21.0 45 Huta Katowice  Polônia 4.4 

6 Corus Reino Unido 20.0 46 Rautaruukki  Finlândia 4.3 

7 Thyssen Krupp Alemanha 17.7 47 Mariupol (Azovstal)  Ucrânia 4.3 

8 
Shanghai 
Baosteel China 17.7 48 HKM  Alemanha 4.3 

9 NKK Japão 16.0 49 Benxi  China 4.2 

10 Riva Itália 15.6 50 Dofasco  Canadá 4.1 

11 Kawasaki Japão 13.0 51 Tokyo Steel  Japão 3.9 

12 
Sumitomo Metal 
Ind Japão 11.6 52 Baotou  China 3.9 

13 SAIL Índia 10.9 53 Zaporozstahl  Ucrânia 3.9 

14 US Steel EUA 10.7 54 Maanshan  China 3.7 

15 Magnitogorsk Rússia 10.0 55 Nisshin Steel  Japão 3.7 

16 Nucor EUA 10.0 56 
Chelyabinsk 
(Mechel) Rússia 3.7 

17 China Steel Taiwan 10.0 57 Tata Steel  Índia 3.6 

18 Severstal Rússia 9.6 58 Panzhihua  China 3.6 

19 Bethlehem Steel EUA 9.1 59 Kuznetzk  Rússia 3.6 

20 Anshan  China 8.8 60 SSAB  Suécia 3.4 

21 Novolipetsk  Rússia 8.2 61 Sidex  Romênia 3.4 

22 Shougang  China 8.0 62 AHMSA  México 3.4 

23 BHP  Austrália 7.5 63 SIDOR  Venezuela 3.3 

24 LTV EUA 7.4 64 Tangshan  China 3.2 

25 Gerdau Brasil 7.1 65 North Star  EUA 3.2 

26 Wuhan  China 6.7 66 Handan  China 3.2 

27 NISCO  Irã 6.6 67 Orsko-Khalilovsky Rússia 3.1 

28 Kobe Steel  Japão 6.4 68 Jinan  China 3.0 

29 Krivorozstal  Ucrânia 6.1 69 Hadeed  
Arábia 
Saudita 3.0 

30 Inchon Steel  
Coréia do 
Sul 6.0 70 Alchevsk Ucrânia 2.9 

31 AK Steel  EUA 5.8 71 Hualin  China 2.9 

32 National Steel  EUA 5.6 72 Hylsamex  México 2.8 

33 Mariupol (Ilyich)  Ucrânia 5.5 73 RINL  Índia 2.8 

34 ISCOR  África do Sul 5.5 74 Cosipa  Brasil 2.7 

35 Zapsib  Rússia 5.3 75 Birmingham Steel  EUA 2.7 

36 Voest-Alpine Áustria 5.2 76 Saarstahl  Alemanha 2.7 

37 Salzgitter  Alemanha 5.1 77 Rouge Steel  EUA 2.7 

38 Stelco  Canadá 5.1 78 Celsa  Espanha 2.6 

39 Nizhny Tagil  Rússia 4.9 79 Kyoei Steel  Japão 2.6 

40 Lucchini  Itália 4.8 80 Nová Hut Kuncice  Rep. Tcheca 2.5 

Fonte: Associação Mundial do Aço (IISI)/World Steel Association 
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Tabela 10 – Maiores empresas siderúrgicas no ano de 2008 - Aço bruto 
(em milhões de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de consolidação da indústria siderúrgica fica mais evidente ainda se 

tomarmos como exemplo o principal produtor mundial de aço em 2008, a ArcelorMittal, com 

sede em Luxemburgo, na Europa, e que responde sozinho por quase 8% da produção global. 

Comparativamente, no ano 2000, a maior empresa siderúrgica em termos de produção, a 

Nippon Steel, detinha apenas 3% da produção mundial. 

 

 

Ranking Empresa País  Produção Ranking Empresa País  Produção 

1 ArcelorMittal Luxemburgo 103.3 41 Jiuquan Steel China 6.9 

2 Nippon Steel (1) Japão 37.5 42 Salzgitter (5) Alemanha 6.9 

3 Baosteel Group China 35.4 43 Voest-alpine Áustria 6.8 

4 POSCO Coréia do Sul 34.7 44 Jianlong Group China 6.5 

5 Hebei Steel Group China 33.3 45 BlueScope Austrália 6.5 

6 JFE Japão 33.0 46 Metalloinvest Rússia 6.4 

7 Wuhan Steel Group China 27.7 47 Beitei Steel China 6.4 

8 Tata Steel (2) Índia 24.4 48 Guofeng Steel China 6.1 

9 Jiangsu Shagang Group China 23.3 49 SSAB Suécia 6.1 

10 U.S. Steel EUA 23.2 50 Erdemir Turquia 6.0 

11 Shandong Steel Group China 21.8 51 AK Steel EUA 5.9 

12 Nucor EUA 20.4 52 Mechel Rússia 5.9 

13 Gerdau Brasil 20.4 53 Nanjing Steel China 5.7 

14 Severstal Rússia 19.2 54 Ilyich Ucrânia 5.6 

15 Evraz Rússia 17.7 55 Tonghua Steel China 5.4 

16 Riva Itália 16.9 56 Xinyu Steel China 5.3 

17 Anshan Steel China 16.0 57 HKM6 Alemanha 5.2 

18 ThyssenKrupp (3) Alemanha 15.9 58 Sanming Steel China 5.1 

19 Maanshan Steel China 15.0 59 CSN Brasil 5.0 

20 Sumitomo Metal Ind Japão 14.1 60 HADEED Arábia Saudita 4.7 

21 SAIL Índia 13.7 61 Tianjin Tiantie Group China 4.5 

22 Shougang Group China 12.2 62 Hebei Jinxi Group China 4.4 

23 Magnitogorsk Rússia 12.0 63 Steel Dynamics EUA 4.3 

24 Novolipetsk Rússia 11.3 64 Pingxiang Steel China 4.3 

25 Hunan Valin Group China 11.3 65 Ezz Group Egito 4.3 

26 China Steel Corporation Taiwan 11.0 66 Nisshin Japão 4.0 

27 Techint (4) Argentina 10.4 67 Tianjin Steel China 4.0 

28 IMIDRO Irã 10.0 68 Zaporizhstahl Ucrânia 3.9 

29 Industrial Union of Donbass Ucrânia 9.9 69 JSW Steel Índia 3.8 

30 Hyundai Steel Coréia do Sul 9.9 70 Lion Group Indonésia 3.7 

31 Baotou Steel China 9.8 71 AHMSA México 3.7 

32 Taiyuan Steel China 9.2 72 ICDAS Turquia 3.7 

33 Anyang Steel China 9.0 73 SIDOR (6) Venezuela 3.6 

34 Metinvest Ucrânia 8.2 74 Hangzhou Steel China 3.6 

35 Celsa Espanha 8.2 75 Hebei Jingye Steel China 3.5 

36 Kobe Steel Japão 8.1 76 Chongqing Steel China 3.5 

37 Usiminas Brasil 8.0 77 Commercial Metals EUA 3.4 

38 Panzhihua Steel China 7.5 78 Essar Steel Índia 3.4 

39 Rizhao Steel China 7.5 79 Tokyo Steel Japão 3.4 

40 Benxi Steel China 7.4 80 Vizag Steel Turquia 3.1 

 (1) - inclui parte da Usiminas      

 (2) - inclui Corus       

 (3) - 50% da HKM incluido na ThyssenKrupp     

 (4) - inclui tonelagem parcial da SIDOR      

 (5) - inclui parte da HKM       

 (6) - produção total       
Fonte: Associação Mundial do Aço (IISI)/World Steel Association 
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Presente atualmente em mais de 60 países, a ArcelorMittal foi quem liderou a 

consolidação na siderurgia mundial. Fundada em 1989, ela é oriunda da Mittal Steel e da 

posterior aquisição da Arcelor, avançando, a partir de então, com base em um bem sucedido e 

estratégico processo de consolidação. Entre as principais aquisições estão a Thyssen Duisburg 

(Alemanha), em 1997; Inland Steel (Estados Unidos), em 1998; Unimetal (França), em 1999; 

Sidex (Romênia) e Annaba (Argélia), em 2001; Nova Hut (República Tcheca), em 2003; BH 

Steel (Bósnia), Balkan Steel (Macedônia), PHS (Polônia) e Iscor (África do Sul), em 2004; 

ISG (EUA), Hunan Valin (China) e Kryvorizhstal (Ucrânia), em 2005; e de três subsidiárias 

da Stelco Inc. (Canadá), assim como a Arcelor, em 2006. Esta última constituída, em 2002, a 

partir da união de três importantes produtores de aço: Aceralia Corporación Siderúrgica 

(Aceralia), Arbed e Usinor, a fim de criar presença global no setor. À época da sua aquisição 

pela Mittal Steel, em 2006, a Arcelor já era o segundo maior produtor mundial de aço com 

uma produção de 46.7 milhões de toneladas e faturamento de anual de 32.6 bilhões de euros. 

Em 2007, a ArcelorMittal, ao manter a sua estratégia disciplinada de crescimento, 

totalizava 35 aquisições em países como Argentina, Canadá, China, Estônia, França, 

Alemanha, Itália, México, Polônia, Rússia, Eslováquia, África do Sul, Turquia, Reino Unido, 

Uruguai, Estados Unidos e Venezuela. Neste mesmo ano, a companhia também anunciou ou 

completou ofertas por suas subsidiárias na Argentina, Brasil e Polônia e iniciou planos de 

desenvolvimento de projetos “greenfield”9 na Índia, Libéria e Senegal, divulgando também a 

prospecção para construção de plantas na Mauritânia, Moçambique, Nigéria, Rússia, Arábia 

Saudita e Turquia. 

Durante os oito primeiros meses de 2008, a empresa continuou realizando 

investimentos com transações significativas na Austrália, Brasil, Canadá, Costa Rica, França, 

Rússia, África do Sul, Suécia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e 

Venezuela. Já nos últimos meses do referido ano, a ArcelorMittal só suspendeu as suas 

aquisições e outros investimentos em função da deterioração da economia global. 

É interessante registrar ainda que o número de siderúrgicas chinesas que constam 

entre as oitenta maiores empresas, em termos de produção de aço bruto, elevou de 11 (em 

2000) para 30 (em 2008). Como se espera que a indústria siderúrgica chinesa acabe também 

reproduzindo, em alguma medida, o processo de consolidação verificado em outras partes do 

                                                 
9 Projeto greenfield ou Greenfield Project: refere-se a um projeto que está sendo concebido e executado onde 
não existe atualmente uma organização empreendedora, ativo ou operação. Um “greenfield site” é um local onde 
não existe infra-estrutura presente para suportar o projeto. Termo utilizado para descrever uma área de terra em 
que nenhuma infra-estrutura foi construída, porém existe um projeto para que seja feita uma obra no local. 
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mundo, os índices de concentração no mercado mundial podem vir a aumentar 

significativamente, em pequeno espaço de tempo. 

Já no que se refere aos denominados “fatores dinamizadores” à consolidação, 

inicialmente cabe registrar a importância do processo de privatização na siderurgia mundial. 

Dentre as 37 empresas siderúrgicas desestatizadas em 22 países, no período que vai de 1984 a 

1997, em 30% dos casos, ela implicou aumento da concentração doméstica e em 45% deles 

recebimento de investimentos diretos estrangeiros. Adicionalmente, a política industrial 

levada a cabo, em particular na União Européia, desde a década de 1980, vem estimulando o 

fechamento de capacidade produtiva, o que acaba também elevando a concentração. Por outro 

lado, o caso americano pode ser considerado uma exceção na siderurgia mundial, pois trilha 

uma nítida trajetória de desconcentração, o que é usualmente entendido como uma importante 

fragilidade do setor naquele país. 

Ao mesmo tempo, a maior difusão de aciarias elétricas (que conjuntamente com o 

lingotamento contínuo são duas das mais importantes inovações radicais da indústria) 

permitiu a redução da escala ótima mínima para operar no setor, facilitando a 

internacionalização. Simultaneamente, na perspectiva de mercado, a pressão para a fabricação 

de produtos de maior valor agregados, como chapas galvanizadas, representou a possibilidade 

de se investir em somente uma parte do processo em vez de construir uma usina inteiramente 

nova. Todas estas mudanças diminuíram o investimento total necessário e, conseqüentemente, 

tornando mais factível a internacionalização (consolidação regional, em grande medida), seja 

por meio de aquisições ou joint-ventures. 

Aliada a essa trajetória de concentração da siderurgia, vale destacar também que a 

indústria de minério de ferro, em um passado recente, também passou por um intenso 

processo de consolidação, ampliando a pressão sobre as siderúrgicas, uma vez que se pode 

definir esta situação como um “oligopólio bilateral”, no qual o poder de barganha é decisivo 

na repactuação anual de preços. Esse intenso processo foi capitaneado pela mineradora 

brasileira Vale, pela britânica Rio Tinto e pela australiana BHP Billiton. Juntas estas empresas 

concentram, atualmente, cerca de 80% da produção global. 

 

5.7 Tendências da siderurgia mundial 

 

Como a produção mundial de aço vinha crescendo no presente século a 6,9% ao 

ano, no período que vai do ano 2000 a 2007, as projeções então elaboradas, antes da crise 



 

 

115

 

financeira global de 2008, previam uma evolução conservadora da produção de aço bruto no 

ritmo conforme exposto na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Perspectivas pré-crise financeira global de 2008 
da produção mundial de aço 

(em milhões de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

Porém, com a crise, o que aconteceu foi que o setor siderúrgico acabou sendo 

sensivelmente impactado, com forte retração dos mercados e ainda queda nos preços. Ao 

invés de uma taxa de crescimento de 4,5% tanto para 2008 como para 2009 como se previa, o 

que se viu foi uma redução de 1,8% e 8,0%, respectivamente. 

Como resultado, os principais produtores de aço vêm discutindo alternativas para 

a redução do excesso de capacidade de produção existente hoje no mundo. Segundo a World 

Steel Association (WSA), estima-se uma ociosidade entre 60 milhões de toneladas a 216 

milhões de toneladas, para o parque instalado. Cerca de 100 milhões de toneladas poderão ser 

eliminadas até 2010, grande parte decorrente de processos de fusões e aquisições. Sem contar 

que, a utilização da capacidade produtiva vem caindo. Enquanto em junho de 2008 chegava a 

quase 91%, despencou para 58% em dezembro do mesmo ano, apresentando recuperação no 

início do ano seguinte, mas ainda assim ficando em pouco mais de 70% ao final de 2009 

(Gráfico 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anos % ao ano Volume 

Em 2007 8,0 1.351 
Para 2008 4,5 1.412 
Para 2009 4,5 1.476 
Para 2010 3,5 1.527 
Para 2011 3,5 1.581 
Para 2012 3,0 1.628 
Para 2013 3,0 1.677 
Para 2014 3,0 1.727 
Para 2015 3,0 1.779 

        Fonte: World Steel Association (WSA) 
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       Gráfico 4 – Utilização da capacidade produtiva de aço no mundo (Fonte World Steel Association – WSA) 

 

Ao mesmo tempo, verifica-se uma expansão dos grandes exportadores nos 

principais mercados e, por conta disso, a deflagração de mais medidas protecionistas. Além 

disso, vem ocorrendo forte desvalorização dos ativos das empresas, assim como o aumento da 

tendência de intensificação do processo de concentração industrial do setor, motivado pelo 

fato de a siderurgia estar no meio de algumas cadeias produtivas, e alguns importantes 

fornecedores e consumidores serem não apenas mais concentrados, mas estarem promovendo 

esse processo. 

 

5.8 Formação do setor siderúrgico estatal brasileiro e sua privatização 

 

O núcleo básico da siderurgia brasileira foi comandado de perto pelo governo 

federal, desde sua participação nos investimentos diretos e formação de joint-ventures com 

capitais estrangeiros, até na formulação de políticas diretivas e centralizadas para o setor, 

exercendo pleno poder no processo de planejamento de expansão e implantação das empresas. 

A participação estatal na siderurgia brasileira é uma característica que se repetiu 

em nível mundial, independente do nível de desenvolvimento das economias e das 

particularidades da intervenção governamental em cada país. Isso se justifica, principalmente, 

pela importância do setor na integração da estrutura industrial, como uma indústria de base no 

fornecimento de bens intermediários para os setores de bens de capital, de bens de consumo 

duráveis e da infra-estrutura. 
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Por outro lado, como bem observa Morandi (1996, p. 59), essa importância 

fundamental não corresponde em igual intensidade ao interesse do capital privado na 

execução dos investimentos iniciais para a formação das empresas. O elevado montante dos 

investimentos, o longo do período de construção das usinas e do retorno do capital investido 

ampliam os riscos do investimento, afastando a iniciativa privada desse setor. Na verdade, 

isso ocorre, em especial, no sub-setor produtor de aços planos, cujas usinas integradas se 

caracterizam pela grande escala de produção. 

Dados do IABr revelam que quem primeiro trabalhou na redução de minério de 

ferro em território nacional foi Afonso Sardinha. Em 1587, ele descobriu magnetita na atual 

região de Sorocaba, no interior de São Paulo, e iniciou a produção de ferro a partir da redução 

desse minério. É a primeira fábrica de ferro que se tem notícia no Brasil. As forjas construídas 

por Sardinha operaram até a sua morte, em 1616. Após essa data, a siderurgia brasileira 

entrou em um período de estagnação que durou até o século seguinte. 

Foi a descoberta de ouro no atual Estado de Minas Gerais que desencadeou um 

novo estímulo à siderurgia. Fundições foram abertas para a construção de implementos de 

ferro utilizados no trabalho das minas. Contudo, as mesmas práticas mercantilistas que 

impulsionaram a descoberta de metais em nossas terras fizeram com que a construção de uma 

indústria siderúrgica brasileira fosse reprimida. A colônia deveria ser explorada ao máximo e 

comercializar apenas ouro e produtos agrícolas. Portugal chegou a proibir a construção de 

novas fundições e ordenou a destruição das existentes. 

A situação só mudou com a ascensão de Dom João VI ao trono de Portugal. Em 

1795, foi autorizada a construção de novas fundições. Em 1808, a família real portuguesa 

desembarcou fugitiva no Rio de Janeiro, temendo o avanço das tropas napoleônicas às terras 

lusitanas. Diversas indústrias siderúrgicas foram construídas no Brasil a partir desse período. 

Em 1815, ficou pronta a usina do Morro do Pilar, em Minas Gerais. Em 1818, a 

fábrica de Ipanema, nos arredores de Sorocaba, começa a produzir ferro forjado. Outras 

indústrias foram abertas em Congonhas do Campo, Caeté e São Miguel de Piracicaba, todas 

em Minas Gerais. Antes da abertura das fábricas locais, o ferro era exclusivamente importado 

de países europeus, especialmente da Suécia, da Alemanha e da Espanha. 

Após esse início de século XIX promissor, houve um declínio na produção de 

ferro. A competição com os produtos importados da Inglaterra (que eram favorecidos com 

uma diminuição no imposto de importação) era desigual e travava o desenvolvimento da 

siderurgia brasileira. Além disso, havia escassez de mão-de-obra, já que os trabalhadores, em 

sua maioria, eram sugados pela lavoura do açúcar e, mais tarde, do café. Mesmo assim, um 
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marco importante para o posterior progresso da siderurgia brasileira data desse período: a 

fundação, em 1876, da Escola de Minas de Ouro Preto, que formaria engenheiros de minas, 

metalurgistas e geólogos. 

Já as primeiras décadas do século XX foram de avanços para a siderurgia 

brasileira, impulsionados pelo surto industrial verificado entre 1917 e 1930. O mais 

importante foi a criação, na cidade de Sabará (Minas Gerais), da Companhia Siderúrgica 

Mineira. Em 1921, a CSBM-Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira foi criada como resultado da 

associação da Companhia Siderúrgica Mineira com o consórcio industrial belgo-

luxemburguês Arbed-Aciéres Réunies de Bubach-Eich-dudelange que, em 1922, associou-se 

a capitais belgas e se transformou na Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. 

Os governos brasileiros dos primeiros 30 anos do século XX, mais preocupados 

com o café, davam pouca atenção ao crescimento da indústria nacional. Por outro lado, a 

siderurgia era exceção: decretos governamentais concederam às empresas de ferro e aço 

diversos benefícios fiscais. Na ocasião, a produção brasileira era de apenas 36 mil toneladas 

anuais de gusa. 

Como resultado, a década de 1930 registrou um grande aumento na produção 

siderúrgica nacional, principalmente incentivada pelo crescimento da Belgo-Mineira que, em 

1937, inaugurava a usina de Monlevade, com capacidade inicial de 50 mil toneladas anuais de 

lingotes de aço. Ainda em 1937, são constituídas a companhia siderúrgica de Barra Mansa e a 

Companhia Metalúrgica de Barbará. Apesar disso, o Brasil continuava muito dependente de 

aços importados.  

Porém, o cenário de permanente dependência brasileira de produtos siderúrgicos 

importados começou a mudar nos anos 1940, com a ascensão de Getúlio Vargas à presidência 

do Brasil. Era uma das suas metas fazer com que a indústria de base brasileira crescesse e se 

nacionalizasse, por meio da substituição de importações. 

Um dos grandes exemplos desse esforço foi a inauguração, em 1946, no 

município de Volta Redonda (Rio de Janeiro), da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

que começou a produzir coque metalúrgico. No mesmo ano, foram ativados os altos-fornos e 

a aciaria. As laminações entraram em atividade em 1948 e marcaram o início da autonomia 

brasileira na produção de ferro e aço. Erguida com financiamentos americanos e fundos do 

governo, a gigante estatal do setor nascia para preencher esse vazio econômico. 

O ano de 1950, quando a usina já funcionava com todas as suas linhas, pode ser 

tomado como marco de um novo ciclo de crescimento da siderurgia brasileira. A produção 

nacional de aço bruto alcançava 788 mil toneladas e tinha início uma fase de crescimento 
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continuado da produção de aço no País. Dez anos depois, a produção triplicava e passados 

mais dez anos, em 1970, eram entregues ao mercado 5,5 milhões de toneladas. 

Ao lado da CSN, outras duas grandes siderúrgicas completaram o núcleo de a 

intervenção federal no setor siderúrgico brasileiro nos 30 anos seguintes: a Companhia 

Siderúrgica Paulista (COSIPA), com participação do BNDES, da própria CSN, do governo do 

Estado de São Paulo, dentre outros investidores, e que foi fundada em 1953, iniciando sua 

operação em 1963, com uma capacidade instalada anual de 600 mil toneladas; e a Usina 

Siderúrgica de Minas Gerais (USIMINAS), fundada em 1956 e operando a partir de 1962, 

projetada para produzir 500 mil toneladas/ano, que teve participação direta de capital japonês 

(controlada pela Nippon Steel), embora não majoritário, completado com recursos do 

BNDES, do governo do Estado de Minas Gerais, da Vale e também da CSN. 

A grande oferta de aço estimulou a expansão da economia, que passou a fazer 

novas e crescentes exigências às usinas. Assim, outra conseqüência foi o acentuado aumento 

das importações de aço. Foi este cenário que deu origem, em 1971, ao Plano Siderúrgico 

Nacional (PSN), com o objetivo de iniciar novo ciclo de expansão e quadruplicar a produção. 

Caberia responsabilidade maior por esta meta às empresas estatais, que então respondiam por 

cerca de 70% da produção nacional e detinham exclusividade nos produtos planos. Parte da 

produção era para ser exportada. 

Em 1973, foi inaugurada no País a primeira usina integrada produtora de aço que 

utiliza o processo de redução direta de minérios de ferro a base de gás natural, a Usina 

Siderúrgica da Bahia (USIBA). No mesmo ano foi criada a Siderurgia Brasileira S.A. 

(SIDERBRÁS). Dez anos depois, entrou em operação, em Vitória (Espírito Santo), a 

Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). Em 1986, foi a vez da Açominas começar a 

funcionar em operação em Ouro Branco (Minas Gerais). 

Por outro lado, na década de 1980, o mercado interno estava em retração e a 

alternativa era voltar-se para o exterior. De uma hora para outra, o Brasil passava de grande 

importador a exportador de aço, sem ter tradição no ramo. Mas a crise que atingia a siderurgia 

brasileira tinha amplitude mundial. Por toda parte, os mercados se fechavam com medidas 

restritivas às importações. Na época, começaram a freqüentar as páginas dos jornais termos 

como restrições voluntárias, sobretaxas antidumping, direitos compensatórios e salvaguardas. 

Na década seguinte, de 1990, o parque siderúrgico nacional contava com 43 

empresas estatais e privadas, cinco delas integradas a coque, nove a carvão vegetal, duas 

integradas a redução direta e 27 semi-integradas, além de produtores independentes de ferro-

gusa e carvão vegetal, que somavam cerca de 120 altos-fornos. A instalação dessas unidades 
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produtoras se concentrou principalmente no Estado de Minas Gerais e no eixo Rio-São Paulo, 

devido à proximidade de regiões ricas em matérias-primas empregadas na fabricação do aço, 

ou de locais com grande potencial de consumo. 

Porém, nos primeiros anos dessa década, era visível o esgotamento do modelo 

com forte presença do Estado na economia. Em 1991, começou o processo de privatização 

das siderúrgicas. Dois anos depois, oito empresas estatais, com capacidade para produzir 19,5 

milhões de toneladas (70% da produção nacional), tinham sido privatizadas. 

Dessa forma, podem-se identificar, grosso modo, três fases distintas da 

intervenção recente na siderurgia brasileira. A primeira, durante os anos 1970, caracterizou-se 

pela busca da substituição das importações e conseqüente autonomia das usinas no 

fornecimento para o mercado interno, com expansão considerável na capacidade produtiva e 

no percentual da participação estatal. A segunda, nos anos 1980, reflete diretamente os 

resultados da política anterior que, ao invés de consolidar o poder das empresas, gerou 

conturbações nos seus desempenhos, principalmente nos índices financeiros, tendo o governo 

que assumir os prejuízos recorrentes das estatais, por meio de um plano de saneamento. A 

terceira, iniciada nos anos 1990, é marcada pela saída da participação estatal do setor, através 

de um programa completo de privatização das usinas. 

Segundo Paula (1995 apud MORANDI, 1996, p. 61), a partir de meados da 

década de 1980, as tendências de aumento da participação estatal verificadas especialmente 

no pós-guerra, começam a se reverter, com uma série de privatizações nos principais países 

produtores de aço: as empresas estatais possuíam 23% da capacidade instalada na indústria 

mundial na década de 1950, sendo que esta se elevou para 70%, nos anos 1980. Ao fim de 

1992, essa proporção já havia sido reduzida para 52%. A siderurgia brasileira acompanhou 

esses mesmos movimentos. Depois de alcançar uma participação de 70% do produto 

siderúrgico nos anos 1980, o estado decidiu pela privatização das suas usinas na década 

seguinte. Para este mesmo autor, a explicação para esse movimento de intensa privatização, 

em nível mundial, pode ser resumida em três fatores básicos: a) a perda do caráter estratégico 

do aço como insumo básico ao complexo metal-mecânico (material bélico inclusive), b) a 

necessidade de se livrar de uma fonte consumidora de recursos escassos do orçamento 

governamental, no caso de empresas deficitárias; c) a maior alienação de siderúrgicas, em 

comparação com as empresas de serviços públicos, face aos problemas de regulamentação de 

monopólios. 

Assim, a privatização trouxe ao setor expressivo afluxo de capitais, em 

composições acionárias da maior diversidade. Muitas empresas produtoras passaram a 
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integrar grupos industriais e/ou financeiros cujos interesses na siderurgia se desdobraram para 

atividades correlatas, ou de apoio logístico, com o objetivo de alcançar economia de escala e 

competitividade. Dados do IABr apontam que entre 1994 e 2007, o setor recebeu 

investimentos da ordem de US$ 14 bilhões com foco na modernização das usinas. Já entre 

2005 e 2008, foram mais US$ 11,2 bilhões, voltados para a ampliação da capacidade 

instalada. 

No gráfico 5, temos uma visão geral da evolução do mercado brasileiro a partir da 

década de 1970, quando da expansão do setor no País, até 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Perfil atual do setor siderúrgico brasileiro 

 

Em meados de 2008, o parque produtor de aço no Brasil compreendia 26 usinas, 

das quais 12 integradas, produzindo a partir do minério de ferro; e 14 semi-integradas, 

processando gusa e sucata ferrosa adquirida no mercado. Estas 26 usinas são administradas 

por 13 empresas, pertencentes a oito Grupos empresariais, conforme se verifica na Tabela 12. 
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Gráfico 5 – Evolução do mercado brasileiro de aço (Fonte: Instituto Aço Brasil e Associação Brasileira de 
Metalurgia, Materiais e Mineração - ABS). Obs.: em milhões de toneladas 
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Tabela 12 – Parque produtor brasileiro de aço em 2008 

 

 

 

 

 

 

Desses oito grupos, três, de capital prioritariamente nacional, encontram-se entre 

os 80 maiores produtores de aço no mundo, considerando o ranking da WSA em 2008: 

Gerdau, ocupando a 13ª colocação, com a produção de 20,4 milhões de toneladas; Usiminas, 

37º colocado, produzindo 8,1 milhões de toneladas; e CSN, na 59ª posição, com cinco 

milhões de toneladas produzidas. Os dados consolidados do setor, referentes ao ano de 2008, 

estão disponíveis na Tabela 13. 

ArcelorMittal Quatro usinas (ex-Belgo), ex-CST (ES), ex-Acesita (MG) e ex-Veja 
Usiminas Usinas em Itapatinga (SP) e Cubatão (SP) 
CSN Usina Volta Redonda 
Gerdau 12 usinas, inclusive as duas ex-Aços Villares e uma nova em SP 
Votorantim Usina Barra Mansa no RJ 
V&M Usina Belo Horizonte  em MG 
Villares Metals Usina Sumaré - SP 
Sinobrás Usina em Marabá - PA (inaugurada no fim de 2008) 

Fonte: Instituto Aço Brasil - IABr 
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Tabela 13 – Perfil do parque produtor de aço no Brasil  em 2008 
 

Parque produtor de aço 

26 usinas, sendo que 12 integradas (a partir do minério 
de ferro) e 14 semi-integradas (a partir do processo de 
ferro gusa com a sucata), administradas por oito 
grupos empresariais 

Capacidade instalada 41,5 milhões de toneladas/ano de aço bruto 
 

Produção  de aço bruto 

33,7 milhões de toneladas, correspondendo a 2,5% da 
produção mundial e 51,3% da produção da América 
Latina 

 

 

Produção expedida de produtos 
siderúrgicos  

31,2 milhões de toneladas, sendo: 

- Laminados planos: 14,4 milhões de toneladas (46%) 

- Laminados longos: 10,3 milhões de toneladas (33%) 

- Semi-acabados: 6,5 milhões de toneladas (21%) 
Consumo de aço bruto 26,7 milhões de toneladas, 79% do total produzido 
Consumo aparente de aço laminado 24,0 milhões de toneladas, sendo 58% de produtos 

planos e 42% de produtos longos 
Consumo per capita de aço  141 quilos de aço bruto/habitante 
Número de colaboradores 115.930 pessoas, inclusive terceirizados 
Faturamento R$ 76,9 bilhões 
Vendas para o mercado interno  21,8 milhões de toneladas 
 

 

 

 

 

Exportações 

- 9,2 milhões de toneladas, o que corresponde a 29,6% 
das vendas. Em valor equivale a US$ 8 bilhões 

- 15º Exportador mundial de aço (exportações diretas) 

- 5º Maior exportador líquido de aço (exportações - 
importações): 6,5 milhões de toneladas 

 - Exporta para mais de 100 países  

- Exportações indiretas (aço contido em bens): 3,4 
milhões de toneladas, 14% do consumo de aço 

- Saldo comercial: US$ 4,4 bilhões - 17,6% do saldo 
comercial do Brasil 

Importações - 2,6 milhões de toneladas, o que equivale a US$ 3,97 
bilhões 

 

Principais setores consumidores de aço 

Construção Civil (33%); Automotivo (25,2%); Bens de 
capital, Máquinas e Equipamentos, incluindo Agrícolas 
(21%); Utilidades Domésticas e Comerciais (6%) 

 Fonte: Instituto Aço Brasil - IABr 

 

No entanto, ao fim de 2008 aconteceu o início da operação da nova usina de aço 

da Comércio e Indústria de Artefatos de Ferro e Aço Ltda. (CIAFAL), em Minas Gerais. Já 

em 2009, começou a operar a nova usina do grupo Votorantim, em Resende; e, neste ano, a 

Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), no Rio de Janeiro e talvez a planta de tubos de 

Vallourec/Sumitomo. A capacidade instalada da siderurgia brasileira pode ser visualizada na 

Tabela 14. 
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Tabela 14 – Perfil da capacidade siderúrgica brasileira 
(em milhões de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

5.10 Distribuição regional da produção 

 

A produção de aço bruto no Brasil se concentra basicamente no Sudeste do País, 

que lidera com quase 94% (Gráfico 6). Nessa região destaca-se o Estado de Minas Gerais, 

com uma produção de 11,9 milhões de toneladas – 37,5% do total produzido pelo Sudeste e 

35% do fabricado no Brasil (Tabela 15). Em segundo vem a região Sul, com 3,7% da 

produção nacional e o Nordeste, com 2,4%. Nessa última região, a produção é puxada pela 

Bahia (389 mil toneladas), seguida por Pernambuco (258 mil toneladas) e pelo Ceará (167 mil 

toneladas). No caso do Ceará, a produção siderúrgica é comandada pela subsidiária da Gerdau 

instalada em Maracanaú, na RMF, uma usina semi-integrada, que produz aços longos e 

beneficia aços planos. A empresa opera por meio de uma aciaria elétrica, transformando 

sucata ferrosa - adquirida no localmente e em outros estados, desde o Rio Grande do Norte até 

o Amazonas - em aço líquido. Através de lingotamento contínuo, o aço líquido é então 

solidificado na forma de tarugos. Na fase seguinte, a laminação, os tarugos são transformados 

em produtos finais – como vergalhões, barras e cantoneiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul; 3,70%

Nordeste; 
2,40%

Sudeste; 
93,90%

 
Gráfico 6 – Regionalização da produção brasileira de aço bruto (Fonte: Instituto Aço Brasil – IABr) 
 

  Nº de usinas 
Capacidade 

instalada 

  2008 2010 2008 2010 
Usinas de planos e placas para exportação 5 6 23,3 28,3 
Usinas de longos e tartugos para exportação 17 18 14,9 16,0 
Usinas de aços especiais e tubos s/ costura 5 7 3,2 4,6 
Total 27 31 41,5 48,9 

Fonte: Instituto Aço Brasil - IABr 
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Tabela 15 – Distribuição regional da produção de aço bruto no Brasil 
(em mil toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

5.11 Ampliação da capacidade instalada da siderurgia brasileira e os desafios para o 

setor 

 

Em meados de 2008, o IABr e a consultoria Setepla Tecnometal, listaram projetos 

de ampliação da capacidade siderúrgica brasileira que somavam um adicional de produção de 

aço de cerca de 50 milhões de toneladas no horizonte até 2015, que, adicionados ainda à 

capacidade em 2010, perfariam um total da ordem de 100 milhões de toneladas/ano. Os 

projetos ainda hoje considerados, relacionados entre os concluídos no fim de 2008 e em 2009 

e aqueles em implantação e em estudo, estão listados na tabela 16. 

 

Estado 2006 2007 07/06 (%) 

Minas Gerais 11.918 11.914 (-) 
Rio de Janeiro 5.091 6.890 35,3 
São Paulo 6.234 6.712 7,7 
Espírito Santo 5.648 6.219 10,1 
Rio Grande do Sul 785 815 3,8 
Paraná 372 418 12,4 
Bahia 475 389 -18,1 
Pernambuco 252 258 2,4 
Ceará 126 167 2,5 
Brasil 30.901 33.782 9,3 

                              Fonte: Instituto Aço Brasil - IABr 
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Tabela 16 – Ampliação da capacidade instalada na siderurgia brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, a adição dessas novas usinas ao parque siderúrgico nacional deve 

gerar, por sua vez, segundo projeção da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e 

Mineração (ABS), um excesso de capacidade instalada da ordem de 128% em 2015, 

considerando uma capacidade instalada adicional ponderada de 72,9 milhões de toneladas de 

aço bruto no período, contra uma demanda estimada de 32,1 milhões de toneladas. Tendo em 

vista esse excesso e o que isto representa em preços limitados nos negócios de exportação, a 

ABS acredita que a prioridade para o Brasil seja o incentivo ao crescimento mais acelerado da 

demanda interna por produtos de aço. O campo prioritário seria a construção de infra-

estrutura e a habitação. 

Outros desafios para o setor, de acordo com o IABr, seria a maior 

internacionalização do capital nacional, a ampliação das exportações, o fortalecimento da 

Projetos concluídos  
Empresa Localização Prazo 

CIAFAL  Pará de Minas - MG Em 2008 
Votorantim Resende - RJ Em 2009 
   
Projetos em Implantação  

Empresa Localização Prazo 

CSA Vale/Thissen Rio de Janeiro RJ Em 2010 
Vallourec Sumitomo Jaceabá - MG Em 2010 
Gerdau longos Diversas usinas Após 2010 
Gerdau especiais Ex-Villares - SP Após 2010 
CSN longos Volta Redonda - RJ Após 2010 
Cia. Siderúrgica Planalto Maranhão Após 2012 
Cia. Siderúrgica de Pecém São Gonçalo do Amarante - CE Após 2013 
   
Projetos em estudo  

Empresa Localização Prazo 

Usiminas Ipatinga - MG Após 2012 
ArcelorMittal Ex-Belgo - MG Após 2012 
Gerdau Açominas Ouro Branco - MG Após 2012 
CSN planos Volta Redonda - RJ Após 2012 
CSN placas Itaguaí - RJ Após 2012 
CSN placas Casa da Pedra - MG Após 2012 
Aço Cearense/Vale Marabá - PA Após 2012 
Ferrous  Presidente Kennedy - ES Após 2012 
MMX/BAO Steel Vale do Aço - Norte do RJ  Após 2012 
Sitrel Três Lagoas - MS Após 2012 
Vale ex-BAO Steel Ubu - ES Após 2015 
Siderúrgica do Mearim Maranhão Após 2015 

           Fonte: Instituto Aço Brasil (IABr) e a consultoria Setepla Tecnometal 
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cadeia produtiva, a elevação dos investimentos em inovação, o desenvolvimento de 

tecnologias limpas, o fortalecimento e a expansão da infra-estrutura logística e o aumento da 

oferta de mão-de-obra qualificada. 

 

5.12 Considerações finais 

 

A fim de compreender a importância da implantação de uma indústria de base 

como a siderurgia para o desenvolvimento econômico de uma região, no presente capítulo nos 

preocupamos em caracterizar esse setor. Apresentamos como se dá o processo produtivo das 

usinas, assim como os produtos fornecidos e as respectivas aplicações, o que coloca o aço em 

posição estratégica para o perfeito encadeamento de diversas cadeias produtivas. 

Ao mesmo tempo, apontamos as principais transformações ocorridas em termos 

da distribuição da produção e de consumo mundiais de aço, das inovações tecnológicas que 

contribuíram para alterar a posição dos principais participantes do mercado internacional, bem 

como o surgimento de um grupo de países, notadamente asiáticos, com destaque para a China, 

que rapidamente ingressaram como os maiores ofertantes globais, com chances de 

conquistarem fatias cada vez maiores desse mercado em função da competitividade 

alcançada. O objetivo foi relacionar as principais tendências produtivas, tecnológicas e 

mercadológicas que se manifestam na siderurgia mundial. 

Discutimos ainda o caso particular da siderurgia brasileira que se enquadra, 

guardadas as devidas proporções e particularidades, entre os novos países 

produtores/exportadores de aço, cuja participação estatal foi, a princípio, decisiva para 

consolidação desse setor na economia brasileira. Setor este que, nos anos 1990, acabou sendo 

privatizado. 

De lá para cá, a privatização trouxe ao setor expressivo afluxo de capitais, 

nacionais e estrangeiros, em composições acionárias da maior diversidade. Muitas empresas 

produtoras passaram a integrar grupos industriais e/ou financeiros cujos interesses na 

siderurgia se desdobraram para atividades correlatas, ou de apoio logístico, com o objetivo de 

alcançar economia de escala e competitividade. 

Em meados 2008, o parque produtor de aço no Brasil compreendia 26 usinas, das 

quais 12 integradas, produzindo a partir do minério de ferro, e 14 semi-integradas, 

processando gusa e sucata ferrosa adquirida no mercado. Estas 26 usinas são administradas 

por 13 empresas, pertencentes a oito grupos empresariais. Com uma produção anual de 33,7 

milhões de toneladas, o País é hoje o nono produtor mundial de aço bruto, correspondendo a 
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2,5% da produção global e a 51,3% da oferta na América Latina, sendo ainda o 15º 

exportador em escala mundial, vendendo para mais de 100 países. 

Nesse mesmo ano, o IABr e a consultoria Setepla Tecnometal, listaram os 

projetos de ampliação da capacidade siderúrgica brasileira que somavam um adicional de 

produção de aço de cerca de 50 milhões de toneladas no horizonte até 2015, que, somados à 

capacidade projetada para 2010, perfariam um total da ordem de 100 milhões de 

toneladas/ano. 

E é nesse contexto que surge o projeto da CSP, em vias de implantação no 

município de São Gonçalo do Amarante, próximo a Fortaleza, em uma parceria entre a 

siderúrgica coreana Dongkuk Steel Mill e a mineradora brasileira Vale. O empreendimento 

insere-se na política de desenvolvimento industrial do Ceará por meio da atração de projetos 

estruturantes, justamente pelos efeitos de encadeamento que pode vir a ter: capacidade de 

gerar empregos e pela possibilidade de atrair outras indústrias para o entorno, formando, 

assim, um pólo siderúrgico e metal-mecânico. 

O projeto da CSP é apresentado no próximo capítulo, onde discutiremos à luz das 

teorias e modelos de desenvolvimento econômico tratados nos capítulos precedentes, se esta 

usina, nos moldes que será implantada e por meio das estratégias de comercialização adotadas 

pelos investidores, possibilitará, ou não, os efeitos emprego/renda e de encadeamento 

esperados, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. 
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6. COMPANHIA SIDERÚRGICA DE PECÉM: VETOR DE CRESCIMENTO OU DE 

DESENVOLVIMENTO PARA A ECONOMIA DO CEARÁ? 

 

6.1 Considerações iniciais 

 

A caracterização do setor siderúrgico e como essa indústria se insere no contexto 

internacional, conforme discutido no capítulo anterior, nos permite destacar a importância da 

implantação de uma usina siderúrgica para a o desenvolvimento econômico de uma região.  A 

partir da apresentação do processo produtivo dessas unidades fabris, assim como os produtos 

fornecidos e as respectivas aplicações, percebemos a posição estratégica do aço para o 

perfeito encadeamento de diversas cadeias produtivas, o que abre espaço para uma maior 

industrialização das regiões que abrigam esse tipo de empreendimento. 

Sua importância pode ser verificada pela decisiva participação na fabricação dos 

principais meios de produção utilizados e em inúmeros produtos de consumo final – 

automóveis, eletrodomésticos, talheres, instalações, aparelhos hospitalares dentre muitos 

outros. A produção de aço é também um forte indicador do estágio de desenvolvimento 

econômico de um país. Seu consumo cresce proporcionalmente à construção de edifícios, 

execução de obras públicas, instalação de meios de comunicação e produção de 

equipamentos. 

E é nesse contexto que emerge o projeto da CSP, a ser implantado no município 

de São Gonçalo do Amarante, próximo a Fortaleza. O empreendimento encaixa-se na política 

de desenvolvimento industrial do Ceará por meio da atração de projetos estruturantes, 

justamente pelos efeitos de encadeamento que possa vir a ter. 

Como vimos nos capítulos precedentes, os defensores desse tipo de estratégia 

supõem que essas empresas industriais venham a contratar mão-de-obra local e, por 

conseqüência, aumentar a renda nos municípios onde estas estejam instaladas. Assim, um 

importante resultado dessa estratégia deveria ser o maior rendimento das pessoas ocupadas 

nos municípios-sedes das empresas atraídas. Além do que, dependendo da atividade 

industrial, eles esperam que estas fábricas também atraiam outras para o entorno, formando 

pólos industriais baseados nas relações de insumo-produto, o que, no caso de uma siderúrgica, 

se reverteria em um pólo siderúrgico e metal-mecânico. 

Dessa forma, nesta parte do trabalho, como base no que foi discutido até então, ou 

seja, as principais teorias e modelos de desenvolvimento econômico; a trajetória de 

desenvolvimento adotada pelo País e os desdobramentos regionais, sobretudo a forma de 
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inserção do Nordeste brasileiro na dinâmica nacional de industrialização; e ainda a 

caracterização do setor siderúrgico, tendo em vista o entrelaçamento de produtos e processos, 

o que permite que se estabeleçam as diferentes configurações das respectivas estruturas de 

mercado, das estratégias competitivas possíveis de serem adotadas e das perspectivas setoriais 

de crescimento, pretendemos analisar o caso da CSP e a possível contribuição desse 

empreendimento para o desenvolvimento econômico do Ceará. Nos moldes que será 

implantado e por meio das estratégias de comercialização adotadas pelos investidores, 

teremos os efeitos emprego-renda e da produção na proporção esperada? 

 

6.2 A decisão de investimento no Ceará 

 

A criação da CSP envolveu dois agentes distintos, cada qual com seus interesses 

particulares, embora não divergentes: o capital privado, externo e nacional, representado, 

respectivamente, pela empresa Dongkuk Steel Mill, sediada na Coréia do Sul, e pela 

mineradora brasileira Vale; e o governo estadual, que mesmo não participando diretamente da 

constituição do capital da usina, foi fundamental para localização da siderúrgica no Ceará. A 

viabilidade inicial desse projeto foi, portanto, fruto de uma confluência de interesses, que 

envolveu não só as empresas diretamente participantes da composição acionária, mas também 

forças políticas cearenses representadas pelo governo estadual e pelas instituições locais 

responsáveis pela elaboração das políticas de desenvolvimento. 

Depois de muitas idas e vindas sobre a implantação de uma siderúrgica em 

território cearense, em novembro de 2007, a Vale e a Dongkuk Steel Mill, junto com o 

governo do Ceará, assinaram um memorando de entendimentos para a construção da CSP, 

substituindo a Ceara Steel, projeto anterior, também envolvendo as mesmas empresas e ainda 

a italiana Danielli e a Petrobras. O projeto foi substituído depois que a Petrobras, um ano 

antes, rompeu o contrato firmado para fornecimento de gás natural para a Ceara Steel, cujo 

respectivo memorando de entendimentos havia sido assinado em março de 2004.  O motivo 

para o não fornecimento do insumo, apontou a estatal petrolífera, devia-se às dificuldades de 

abastecimento enfrentado pelo Brasil à época. A alternativa foi a modificação do projeto, que 

resultaria em uma nova usina, maior e com outro redutor para o minério de ferro: o gás 

natural seria substituído pelo carvão mineral (DANTAS JR., FURTADO, 2007). 
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6.2.1 O papel do governo estadual 

 

Na verdade, a idéia de se fazer uma siderúrgica no Ceará para fomentar a 

economia estadual não data desse período. O sonho vinha sendo acalantado desde a década de 

1970, no então governo Virgílio Távora. De lá para cá o projeto havia ficado adormecido, 

sendo retomado com mais força no segundo mandato de Tasso Jereissati (1998-2001), na 

gestão do então presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Porém, o seu sucessor, 

Luiz Inácio Lula da Silva foi quem encampou a idéia e a defendeu em várias ocasiões. 

De fato, nos anos que antecederam a decisão pela construção da usina, embora o 

governo do Ceará tenha se preparado tecnicamente e dotado o Estado da infra-estrutura 

necessária para receber o empreendimento, a decisão de instalar a siderúrgica sempre esbarrou 

na questão política. Temia-se que de nada tivesse adiantado o Ceará gerar as condições 

necessárias para receber o projeto. A preocupação era de que ela seguisse o exemplo do que 

acontecera com a expectativa de uma refinaria de petróleo, obra que o Estado disputou até o 

fim com Pernambuco, para no final o presidente Lula da Silva anunciá-la para o estado 

vizinho, resultado de uma decisão política. 

Com a Ceara Steel, embora o Ceará não estivesse concorrendo diretamente com 

outras unidades da federação, o empreendimento se tornou uma polêmica. De um lado o IABr 

(antigo Instituto Brasileiro do Aço - IBS) reclamava de subsídio do gás a ser fornecido pela 

Petrobras. De outro, o governador Lúcio Alcântara e depois seu sucessor, Cid Gomes, além de 

políticos cearenses, que se apoiaram em uma promessa de campanha do presidente Lula, para 

brigar pela usina. Lula até tentou intermediar, mas não convenceu a Petrobras a fornecer o gás 

subsidiado e só uma mudança no projeto fez a siderúrgica sair. 

 

6.2.2 Fatores determinantes para implantação da CSP 

 

Pode-se listar uma série de fatores que favoreceram a decisão de implantação da 

CSP no Estado, internos (locais e nacionais) e externos. Destacam-se o desempenho da 

economia brasileira quando da decisão do investimento por parte das empresas envolvidas no 

projeto; a demanda aquecida, em nível nacional e global, por produtos siderúrgicos; os 

interesses particulares dos investidores da usina; a existência de significativas vantagens 

locacionais; e a disposição do governo estadual em promover o desenvolvimento local, 

baseada em uma política de desenvolvimento industrial com grandes vantagens financeiras e 

fiscais, aliada aos investimentos em infra-estrutura, para as empresas atraídas. 
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De fato, a economia brasileira cresceu, em 2007, ano da decisão de se investir na 

CSP, 5,4%, segundo o IBGE. Foi a maior taxa de expansão constatada desde 2004, quando 

houve crescimento de 5,7%. No último trimestre daquele ano, o PIB registrou variação de 

1,6% frente ao trimestre anterior, e 6,2% em relação ao quarto trimestre de 2006. Com efeito, 

a taxa média de crescimento no período 2004-2007 foi de 4,5% ao ano (a.a.), bastante 

superior a média observada no período 2000-2003 (2,35% a.a.), o que levava a crer que o País 

continuaria a crescer em ritmo acelerado, estimulando, assim, novos investimentos. 

Ao mesmo tempo, a demanda por produtos siderúrgicos continuava aquecida, não 

só no Brasil, mas em escala mundial. Conforme visto no quimto capítulo, naquele ano, a 

produção de aço no mundo alcançava a marca de 1.351 milhões de toneladas, praticamente 

8% acima do registrado em 2006. No presente século, a indústria siderúrgica global vinha 

crescendo, em média, a 6,9% a.a. no período que vai de 2000 a 2007, puxada, sobretudo, pelo 

crescimento acelerado da China. No que tange ao consumo aparente de produtos siderúrgicos, 

de um modo geral, a tendência era similar à verificada na produção de aço bruto. Novamente, 

o destaque positivo ficou por conta da China, que aumentou o seu consumo aparente em 

18,5% no período que vai do ano 2000 a 2008, contra 3,2% da média mundial. 

Conseqüentemente, a importância relativa do comércio exterior na indústria siderúrgica 

mundial também crescia no período, chegando a 37,5% da produção global. 

No caso do Brasil, a produção de aço retomava o crescimento e aumentava em 

ritmo acelerado, subindo em torno de 9,4% entre 2006 e 2007, acima, portando, do verificado 

em nível global e considerando que entre 2005 e 2006, houve uma queda de 2,2%. Levando-

se em conta o período que vai de do ano 2000 a 2007, a taxa média anual de incremento dessa 

indústria foi de quase 3%. Já o consumo aparente de aço no País saltou de 16 milhões de 

toneladas, em 2000, para 22 milhões em 2008, o que significou um aumento médio anual de 

4,7%, também acima do taxa média global, que foi de 3,2%.  Ao final desse período, o Brasil 

aparecia como o 15º maior exportador de aço, com 9,2 milhões de toneladas, o 

correspondente a 29,6% das vendas. 

Esse crescimento foi puxado pelo o expressivo afluxo de capitais para o setor, em 

composições acionárias da maior diversidade, a partir de sua privatização, nos anos 1990. 

Muitas empresas produtoras e fornecedoras (nacionais e estrangeiras) passaram a integrar 

grupos industriais e/ou financeiros cujos interesses na siderurgia se desdobraram para 

atividades correlatas, ou de apoio logístico, com o objetivo de alcançar economia de escala e 

competitividade. Conforme abordado no capítulo precedente, entre 1994 e 2007, o setor 

recebeu investimentos da ordem de US$ 14 bilhões com foco na modernização das usinas. Já 
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entre 2005 e 2008, foram mais US$ 11,2 bilhões, voltados somente para a ampliação da 

capacidade instalada. 

Nesse contexto, o contínuo interesse do capital internacional pela indústria 

siderúrgica brasileira merece destaque. Em 2008, os oito grupos de empresas que formavam o 

parque produtor nacional possuíam, de uma forma ou de outra, capital de origem estrangeira 

em sua composição acionária. Além disso, dos sete projetos em implantação em território 

nacional, pelo menos três são oriundos de operações com siderúrgicas estrangeiras, a exemplo 

da CSA, envolvendo a Vale e a Thissen, no Rio de janeiro; da Vallourec Sumitomo, em 

Minas Gerais; e da CSP, no Ceará. Sem contar que, para os próximos anos, está sendo 

estudada a implantação de mais 12 projetos siderúrgicos no Brasil, alguns envolvendo 

investidores asiáticos. 

Esse interesse é reforçado ainda pela estratégia adotada pela maior mineradora em 

escala mundial, a brasileira Vale. De acordo com o jornal Diário do Nordeste (28.05.2005), 

desde 2005, a empresa anunciava investimentos de R$ 42 bilhões na expansão de seus 

projetos para extração de minério de ferro, carvão e níquel, mundo afora. Para garantir a 

demanda para a futura produção, ela estava associando-se a empresas estrangeiras para 

instalação de usinas siderúrgicas no Brasil – voltadas para confecção de placas de aço para 

exportação, localizadas próximas às suas minas na Amazônia e em outras regiões do País, e a 

implantação de uma usina siderúrgica no Ceará fazia parte dessa estratégia. Tanto que a 

companhia vinha envolvida na composição do capital para construção de uma planta dessa 

natureza no Estado desde o projeto anterior à CSP, no caso a Ceara Steel. 

Segundo o jornal, o presidente da Vale, Roger Agnelli, que acompanhou o 

presidente Luís Inácio Lula da Silva em uma viagem à Coréia do Sul e ao Japão, em maio de 

2005, afirmou que a demanda global de aço deveria permanecer aquecida nos anos seguintes 

por conta do consumo elevado do produto na China, o maior produtor e consumidor mundial 

de ligas metálicas. Vislumbrando essa tendência, a empresa assinou, então, acordos 

preliminares no valor de US$ 2,75 bilhões para construção de siderúrgicas no Brasil com as 

coreanas Posco e Dongkuk Steel Mill; estando, em seguida, em negociação, também, com as 

japonesas Nippon Steel e JFE Steel. 

Além dos investimentos para instalação de uma siderúrgica no Ceará, com a 

Dongkuk Steel Mill, a Vale também acertou com a Posco um acordo para implantação de uma 

usina no Maranhão. Enquanto isso, a chinesa Shanghai Baosteel Group também pretendia 

investir na construção da primeira etapa de uma planta no Brasil junto com a mineradora. 
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Aliado aos interesses particulares dos investidores, a escolha do Estado para o 

investimento também repousou em fatores como a existência de significativas vantagens 

locacionais e ainda, talvez o mais importante deles, que é a disposição do governo estadual 

em promover o desenvolvimento local, baseada em uma política de desenvolvimento 

industrial com grandes vantagens financeiras e fiscais, somadas aos investimentos em infra-

estrutura, para as empresas atraídas. 

De fato, entre os motivos listados pelos investidores para a escolha do Ceará para 

abrigar o empreendimento estariam a proximidade do Porto do Pecém, as excelentes 

condições de carga e descarga de matérias-primas e produtos, a posição geográfica favorável 

à exportação, o solo apropriado, a moderna infra-estrutura proporcionada pelo Estado, o 

suprimento adequado de água, acesso fácil a rodovias e ferrovias, o clima e ainda os 

benefícios e incentivos concedidos pelo governo estadual (BRAGA, 2009). 

 

6.2.2.1 Incentivos fiscais e financeiros e oferta de infra-estrutura 

 

Tanto a direção da CSP como o governo do Ceará se eximem de comentar sobre 

as benesses concedidas pelo segundo para viabilizar a implantação da usina no Estado. 

Segundo informado pela CSP (APÊNDICE-A), trata-se de assunto confidencial entre as 

partes. No entanto, a partir da política industrial que vem sendo seguida, apresentada no 

segundo capítulo do presente trabalho, é possível delinear a dimensão dos incentivos 

concedidos pelo governo estadual para garantir a implantação do empreendimento. 

Essa política é fortemente baseada em ações voltadas para a atração de grandes 

estabelecimentos industriais; na disponibilização de infra-estrutura básica necessária para a 

implantação dos projetos; no treinamento e na capacitação de mão-de-obra e no apoio e 

incentivo ao desenvolvimento industrial. Os projetos são avaliados de acordo com o volume 

de investimentos. São considerados mais seletivos àqueles com maiores volumes de recursos 

financeiros por estarem mais vinculados a benefícios locais em termos de impactos 

econômicos e sociais e contribuírem mais efetivamente para a densidade da base industrial. 

Além disso, a implantação de empresas consideradas estruturantes, como no caso da 

siderúrgica, com a possibilidade de fortes efeitos de encadeamento na região, também é 

priorizada. 

O percentual dos incentivos, o índice de retorno e o prazo de fruição dos 

benefícios são variáveis. O valor do incentivo teria limite máximo de 75% do ICMS a ser 

recolhido. O empréstimo tem um retorno variável de acordo com a pontuação atribuída ao 
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projeto. O limite mínimo de retorno é de 1% e o máximo de 25%, corrigidos pela taxa de 

juros de longo prazo, a TJLP. O prazo de carência para o início do pagamento do retorno é de 

36 meses. 

Já o prazo global do benefício será concedido de acordo com a pontuação 

atribuída ao projeto, sendo no mínimo de cinco anos e no máximo de dez anos, renovável por 

igual período de acordo com a evolução do projeto. A base para o cálculo percentual é feita 

após a análise dos parâmetros relacionados às prioridades do Estado  - geração de empregos, 

custo da transação, localização geográfica do empreendimento, projetos de responsabilidade 

social e programa de pesquisa e desenvolvimento. 

Além disso, a critério do CEDIN, poderá ser atribuído ainda um bônus especial de 

até 30% para empresas que consolidem ou representem setores econômicos estratégicos para 

a base de desenvolvimento industrial, onde se encaixaria a CSP. 

Por fim, outros incentivos fiscais também estão previstos no âmbito do ICMS, que 

pode ser concedidos pelo governo estadual, a exemplo do diferimento do imposto incidente 

nas aquisições de máquinas, equipamentos, partes, peças e estruturas metálicas para compor o 

ativo permanente da sociedade empresarial, adquiridas no exterior ou em outros estados 

(diferencial de alíquota). E ainda o diferimento de até 100% do ICMS incidente nas 

aquisições no exterior de matéria-prima e insumos para utilização no processo industrial, 

desde que não haja similaridade local, o que, mais uma vez, seria o caso da siderúrgica. 

Quanto à infra-estrutura para o projeto, não é de agora que o governo do Ceará se 

planeja para receber investimentos dessa natureza. Além da própria implantação do CIPP, 

localizado no município de São Gonçalo do Amarante, aonde vai se situar a usina, entre 1997 

e 2007 foram aplicados aproximadamente R$ 370 milhões pela Secretaria de Infra-estrutura 

do Estado (SEINFRA), na infra-estrutura do porto, em obras de acesso ao local e em 

incentivos tributários à Petrobras, que deveria ter sido a fornecedora do gás natural para o 

empreendimento, caso o redutor do minério não tivesse sido alterado de gás natural para 

carvão mineral (DANTAS JR., 2007). 

Além disso, depois da confirmação da vinda da CSP, o governo estadual anunciou 

novos investimentos para melhorias no CIPP, como a construção de mais dois píeres no Porto 

do Pecém, a instalação de uma correia transportadora de minério de ferro dos navios até a 

siderúrgica e um centro de utilidades, com escritórios e pontos comerciais nas imediações do 

local, que juntos somam cerca de R$ 587 milhões. A esses investimentos adicionam-se, ainda, 

mais R$ 280,2 milhões com a macrodrenagem do Setor I do CIPP, aonde vai se localizar a 

usina; com a construção do 5º trecho do Eixão das Águas, que vai garantir água para os 
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empreendimentos estruturantes; e com a aquisição do descarregador de navios para carvão 

mineral (ALBUQUERQUE, 2007). 

Além desses quase R$ 1,24 bilhão em obras de infra-estrutura, a desapropriação 

dos terrenos, que ficam dentro da área de 961 hectares reservados para a construção da CSP 

no Complexo e a realocação das famílias residentes no local são de responsabilidade do 

governo do Ceará. A área total da usina será entregue ao consórcio investidor mediante 

subsídios financeiros. Quanto a qualificação de mão-de-obra, o governo estadual pretende 

investir, junto com o governo federal, R$ 26,1 milhões na construção do Centro de 

Treinamento Técnico do Ceará (CTTC), no município de caucaia para capacitar as indústrias 

em vias de instalação no CIPP. 

Mais recentemente, nova ampliação do Terminal Portuário do Pecém já foi 

confirmada. O governo do Ceará divulgou que pretende investir outros R$ 1,2 bilhão em 

obras para atender aos futuros empreendimentos previstos para o local, entre eles a 

siderúrgica. O projeto compreende uma nova ponte de acesso ao quebra-mar existente com 

1.800 metros de extensão, a pavimentação de 1.000 metros sobre o quebra-mar; a construção 

de 930 metros de cais de atracação com três berços para a exportação das placas de aço que 

serão produzidas pela CSP, projetos conceituais de dois píeres de granéis líquidos para as 

operações de uma refinaria em negociação para o Complexo Industrial e ainda um píer de 

granéis sólidos para a operação da Ferrovia Transnordestina, com trecho até o porto, além de 

edificações que servirão de apoio (DANTAS JR., 2010). 

 

6.3 Composição acionária e perfil dos investidores 

 

Na atual fase do projeto, 51% do capital da CSP pertencem à coreana Dongkuk 

Steel Mill e 49% à Vale (APÊNDICE A). 

Estabelecido desde 1954, a Dongkuk Steel Mill é um dos maiores grupos 

siderúrgicos da Coréia do Sul, com subsidiárias na China, Japão, Estados Unidos e agora no 

Brasil, a partir da CSP. Atualmente, a empresa produz três milhões de toneladas de aço bruto 

e 5,6 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos por ano, entre placas, chapas e barras de 

aço, sendo o segundo maior produtor de placas de aço e o segundo maior fornecedor de 

estaleiros daquele país asiático, sem contar que é o maior comprador de placas no mundo, o 

que assegurará, segundo já adiantou a empresa, a aquisição de grande parte da produção da 

CSP. 
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Já a Vale, nasceu em 1942, criada pelo governo brasileiro como Companhia Vale 

do Rio Doce. Em 1997, tornou-se uma empresa privada. Atualmente, é a maior mineradora 

em escala global, onde atua nos cinco continentes, com operações, pesquisa mineral e 

escritórios comerciais. Entre os seus negócios, está a produção e a comercialização de minério 

de ferro e pelotas, níquel, concentrado de cobre, carvão, bauxita, alumina, alumínio, potássio, 

caulim, manganês, ferroliga, cobalto, metais do grupo platina e metais preciosos. 

Acrescentando-se ainda a sua atuação nas áreas de logística e energia e a participação em 

projetos siderúrgicos, como sócia minoritária, com o objetivo de ser fornecedora exclusiva de 

minério de ferro e pelotas. 

 

6.4 O projeto da CSP 

 

6.4.1 Capacidade produtiva e investimento 

 

O projeto da CSP contempla a implantação de uma usina siderúrgica integrada a 

carvão mineral, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, para a produção de três 

milhões de toneladas de placas de aço por ano em uma primeira fase, acrescentando mais três 

milhões em uma segunda etapa, o que totaliza seis milhões de placas de aço por ano quando a 

usina estiver em plena operação. Para tanto, deverão ser investidos cerca de R$ 10 bilhões na 

primeira etapa do projeto e mais R$ 5 bilhões, na segunda. A expectativa é que a CSP comece 

a funcionar no segundo semestre de 2013 (BRAGA, 2009). 

 

6.4.2 Especificações técnicas: tecnologias e matérias-primas 

 

Conforme justificado no Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 

da CSP, a escolha da configuração tecnológica do projeto, a partir da utilização de carvão 

mineral (coque) como redutor do minério de ferro, foi baseada na utilização de tecnologia 

provada, com ampla utilização nos mercados nacional e internacional, com confiabilidade e 

desempenho amplamente comprovados. 

As principais matérias-primas para esta tecnologia são o minério de ferro, o 

carvão mineral e o calcário. Segundo a empresa, todas abundantemente disponíveis a preços 

regulados pelo mercado internacional, contribuindo também para o baixo risco do projeto. O 

minério de ferro, na forma de finos (“sinter feed”) e pelotas, será fornecido “de forma 

econômica” pela Vale por via marítima, proveniente da mina de Carajás (Pará), via terminal 
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da Ponta da Madeira (Maranhão). O carvão mineral será importado de várias regiões do globo 

e chegará também por via marítima. O calcário será obtido da própria região Nordeste. As 

máquinas e equipamentos deverão ser adquiridos dos principais detentores das tecnologias e 

fornecedores competitivos do mundo (APÊNDICE A). 

Apesar do alto volume de investimento neste tipo de usina, a empresa defende a 

escolha porque acredita que exista tecnologia atualizada e sofisticada, inclusive sob o ponto 

de vista ambiental, e porque esta permite a geração de energia elétrica excedente para 

fornecimento à rede nacional integrada. Além do que, em função do alto volume da produção 

previsto, o mesmo ficaria inviável se a opção tivesse sido por uma usina integrada a carvão 

vegetal, que limita o tamanho do alto-forno, diminuindo, assim, a capacidade produtiva. 

Ademais, a empresa afirma que as emissões atmosféricas do manuseio do carvão vegetal 

(muito leve) exigem mais cuidados que o carvão mineral (mais denso). 

Já a não opção por uma usina integrada a gás natural foi fundamentada pela 

existência de um risco tecnológico maior; pelo fato desse insumo ainda ter uma estrutura de 

preços muito volátil; e, apesar de ter um desempenho ambiental mais satisfatório, a 

siderúrgica, neste caso, consome altas quantidades de energia elétrica, em vez de produzir. 

Por fim, o descarte do projeto de uma usina não integrada a sucata é justificada 

porque este tipo de siderúrgica utiliza a sucata de ferro e de aço como matéria-prima e 

somente se aplica em regiões onde a oferta desses insumos é abundante a preços atrativos. 

Segundo a CSP, tal condição não é o caso do Nordeste. 

Foram consideradas ainda como alternativas tecnológicas as coquerias dos tipos 

convencional e Heat Recovery (com recuperação de calor). Conforme exposto no EIA/RIMA, 

as vantagens e as deficiências de cada uma das duas alternativas possíveis foram 

cuidadosamente examinadas. O resultado do estudo indicou a recuperação de calor como a 

mais favorável das duas alternativas. 

Além disso, a escolha para uma planta siderúrgica a carvão mineral baseou-se na 

redução do consumo de minério, através de alto-forno, e a siderurgia de aciaria de vasos 

conversores, também conhecida como BOF. 

 

6.4.3 Produtos e processos 

 

No que tange ao layout da planta, o qual obedece ao processo produtivo da usina, 

a CSP compreenderá um pátio de matérias-primas, unidades de sinterização, uma coqueria, 

altos-fornos, aciaria, instalações de metalurgia secundária e de lingotamento contínuo. 
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Os materiais serão recebidos no Porto do Pecém, transportados para os pátios de 

estocagem da usina onde serão dispostos em pilhas, em área aberta, e depois transportados por 

correias transportadoras até as unidades de processo correspondentes. Um fluxograma do 

processo produtivo da CSP está ilustrado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fluxograma do processo produtivo da CSP (Fonte: EIA/RIMA CSP) 

 

A coqueria é a área responsável pela produção do coque, que é o agente termo-

redutor do minério de ferro carregado no alto-forno. Já a função das unidades de sinterização 

é obter um aglomerado de minério de ferro e outras matérias-primas complementares (finos 

de carvão, resíduos, etc.) para fornecê-lo aos altos-fornos como matéria-prima para produção 

do gusa. 

O alto-forno é a unidade destinada à produção de ferro-gusa líquido, o qual será 

transformado em aço líquido na etapa seguinte do processo (Aciaria). Na produção de ferro-

gusa, o minério de ferro (na forma de sinter e pelotas) é carregado pelo topo do alto forno 

junto com o coque e os fluxantes (calcários). Ar quente é soprado pelas ventaneiras, 

localizadas na parte inferior do alto-forno, e o coque carregado entra em combustão, 

produzindo gases que reduzem o minério a ferro-gusa líquido. 

Na aciaria, o ferro-gusa líquido recebido do alto-forno é dirigido a estações de 

pré-tratamento, que promovem sua dessulfuração, e carregado posteriormente em conversores 

a oxigênio, onde é refinado e transformado em aço líquido. Em seguida, o aço líquido é 

tratado em equipamentos de metalurgia secundária, processo complementar que promove o 
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ajuste final de sua temperatura, composição química e características físicas, permitindo a 

fabricação de aços de elevado grau de pureza e qualidade. As principais classes de aço 

produzidas nesta etapa serão as seguintes: a) aços de baixo carbono para laminação a quente; 

b) aços de baixo carbono para laminação a frio; c) aços de carbono ultra baixos; d) aços para 

estruturas; e) rolos laminados a quente para tubos; f) placas para tubulações; e, g) placas para 

construção naval. 

O lingotamento contínuo, etapa final da produção de placas, é baseado no 

vazamento vertical do aço líquido dentro de um molde de cobre refrigerado a água, aberto no 

topo e na base. O calor é retirado do aço durante a passagem deste material pelo molde, 

formando-se assim uma pele sólida externa ao veio de aço com resistência suficiente para 

conter o aço líquido. Após a saída do molde, o material passa a sofrer a pressão do peso da 

coluna vertical de aço, que é suportada por um conjunto de roletes montados em segmentos. 

Por fim, há o corte da placa conforme especificação do comprimento do produto final (semi-

acabados). 

Após o lingotamento contínuo, um pátio de placas receberá os produtos para 

resfriamento, condicionamento, classificação, identificação e expedição. Depois disso, as 

placas serão transportadas por caminhões especiais até o porto do Pecém, de onde serão 

exportadas. 

 

6.4.4 Estratégia de comercialização 

 

Segundo a empresa, 100% (cem por cento) das placas produzidas pela CSP serão 

destinadas ao mercado externo, ou seja, para exportação. Grande parte vai para a usina 

siderúrgica da Dongkuk, na Coréia do Sul, onde serão laminadas para produção de chapas 

grossas, destinadas à indústria naval (APÊNDICE A). 

 

6.4.5 A CSP em números 

 

A CSP apresentou ao governo do Ceará uma análise dos impactos esperado com a 

implantação do projeto no Estado. O estudo apontou que os números da siderúrgica deverão 

gerar mudanças significativas na economia. A previsão é que o empreendimento incremente 

em 40% o PIB industrial e em 16% o PIB total do Estado, com a perspectiva de gerar um 

crescimento deste último de aproximadamente R$ 5,6 bilhões na primeira fase do projeto e de 

R$ 9,3 bilhões quando da segunda etapa (BARREIRA, 2009). 
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Quanto à geração de emprego a renda, durante a construção da primeira fase da 

usina está sendo esperada a geração de 15 mil empregos diretos e oito mil indiretos. Já na 

operação, a projeção é de que quatro mil pessoas sejam empregadas diretamente pela CSP, 

com mais dez mil indiretamente. Considerando a segunda etapa do projeto, estima-se a 

criação de cinco mil postos de trabalhos diretos e mais dez mil indiretos na sua construção. 

Quando a expansão da siderúrgica estiver concluída, a direção da empresa prevê que mais 

dois mil trabalhadores passem a fazer parte do quadro funcional da usina e mais cinco mil 

vagas sejam abertas indiretamente. A CSP acredita ainda que o empreendimento deva gerar 

cerca de R$ 74 milhões como massa salarial quando da construção da primeira fase da usina, 

subindo para R$ 80 milhões quando estiver em operação plena. Já na segunda etapa, os 

números são, respectivamente, de R$ 49 milhões e R$ 133 milhões (BRAGA, 2009). 

A Tabela 17 apresenta um resumo dos números estimados com a implantação da 

CSP. 

Tabela 17 - Os números da CSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: BRAGA, 2009 
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6.4.6 Possibilidades de expansão 

 

Como possibilidades de expansão da usina, a direção da empresa destaca o 

aumento da capacidade produtiva de seis milhões de placas de aço por ano para 12 milhões. 

Além disso, como a planta a ser construída no Ceará é para a fabricação de produtos semi-

acabados, derivados de uma etapa intermediária da produção, necessitando assim do processo 

de laminação para que os produtos obtenham configuração final para os diferentes usos, as 

possibilidades de expansão se estendem para a implantação de unidades de laminação de tiras 

a frio e a quente, laminação de chapas grossas, e outras linhas de processo como a 

galvanização, gerando produtos de maior valor agregado. (IDEM, IBID). 

Entretanto, segundo a própria CSP (APÊNDICE A), não existe qualquer definição 

para que uma ou mais dessas possibilidades de expansão sejam concretizadas, pois elas irão 

depender de diversos fatores, sobretudo do mercado. Da mesma forma, sobre a possibilidade 

de parte da produção vir a atender o mercado interno, a empresa informa que também não há 

qualquer definição nessa direção, justificando, para tal, a influência dos mesmos fatores.  

 

6.5 A contribuição da CSP: crescimento ou desenvolvimento da economia? 

 

Conforme abordado no quarto capítulo do presente trabalho, ao discutirmos a 

principais teorias de desenvolvimento econômico, observa-se que o desenvolvimento 

industrial é defendido por diversos autores como uma saída para o enfrentamento dos 

problemas inerentes a regiões economicamente deprimidas – como escassez de capital, 

insuficiência de emprego produtivo e de mercado local. 

Autores a exemplo de Rosenstein-Rodan e Nurkse, com a teoria do 

desenvolvimento equilibrado, e Hirschman, com a abordagem do desenvolvimento 

desequilibrado, trabalham sob a perspectiva de se impulsionar a economia dessas regiões 

mediante um conjunto de medidas de investimentos induzidos pelo Estado. O surgimento de 

economias externas, com a criação de diversas indústrias, é utilizado como argumento a favor 

do investimento nacional e internacional, sobretudo, em indústrias básicas e em serviços 

públicos, que fazem surgir novas oportunidades de investimentos. Um ponto em comum entre 

eles é o conceito de complementaridade entre as indústrias implantadas nessas localidades. 

Segundo Rosenstein-Rodan se várias unidades fabris distintas forem criadas 

simultaneamente, cada uma encontraria mercado local, com a expansão interna da massa 

salarial e do efeito-renda sobre o consumo. Nesse caso, a complementaridade ocorreria via 
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demanda final. Por outro lado, ela também se manifestaria no nível tecnológico, nas relações 

de insumo-produto, conforme acrescenta Hirschman. 

Nesse sentido, a ênfase dada por ele é que os investimentos deveriam ser 

efetuados em setores selecionados, com maiores chances de sucesso e possibilidades de 

encadeamento do produto e do emprego. Isto porque, o grau de complementaridade é mais 

forte em determinados ramos de indústrias que em outros. Assim, a estratégia deveria ser 

concentrar investimentos onde os efeitos de articulação fossem mais fortes. Segundo ele, um 

projeto de investimento pode reunir efeitos de ligação para frente (indução de novas 

atividades) e para trás (fornecimento de insumos) e a escolha desses projetos, portanto, 

deveria recair preferencialmente sobre aqueles que reúnam a maior capacidade conjunta das 

duas modalidades de ligação. A principal fonte de desenvolvimento seria dada, então, por 

atividades com alto potencial de gerar encadeamentos, principalmente para trás, e o 

desenvolvimento industrial encontraria o seu caminho na indústria intermediária e básica, pois 

a industrialização arrastaria atrás de si o resto da economia. 

De acordo com Hirschman, o conceito de ligação que a implantação de uma nova 

indústria pode estabelecer com uma série de outras indústrias da área reforça a idéia de 

intensidade de fluxos e a probabilidade de sua realização, surgindo assim, o conceito de 

indústrias-chave e atividades satélites. Indústrias consideradas chave são aquelas com 

importantes ligações com o conjunto da economia, enquanto as demais atividades ligadas a 

ela, mais numerosas e com fluxos menos importantes, são as atividades satélites, que gravitam 

em torno das atividades principais. Como exemplo, a instalação de uma indústria-chave, como 

a indústria siderúrgica, geralmente atrairia para a localidade inúmeras atividades satélites, 

como empresas metalúrgicas. 

No entanto, enfatiza esse autor, para que haja o aumento das interdependências 

em uma economia, torna-se necessário, portanto, o conhecimento da estrutura produtiva da 

região a ser desenvolvida, para que os efeitos possam difundir-se na própria área e não vazem 

para outras regiões ou países. Isto poderia ocorrer mediante importações (matérias-primas e 

insumos) ou ainda pela exportação de toda a produção da indústria-chave, sem o fornecimento 

concomitante para as atividades correlatas existentes ou a serem instaladas no local, não 

elevando, dessa forma, a dimensão do mercado interno, o que não favoreceria o crescimento 

e, por sua vez, o desenvolvimento. 

A tese dos encadeamentos também é defendida por Perreoux, que introduz, da 

mesma forma, o conceito de indústria motriz, que por meio de seus efeitos para frente e para 

trás poderia se tornar indutora de um pólo de crescimento (complexo industrial). Em linhas 



 

 

144

 

gerais, as indústrias motrizes atraem as empresas satélites, fornecedoras de insumos ou 

utilizadoras dos produtos das primeiras como insumos, desencadeando, dessa forma, o 

crescimento local e regional. Assim como Hirschman e o seu conceito de indústria-chave, 

Perreoux afirma que para ser considerada motriz uma indústria deve, entre outras 

características, possuir inúmeras ligações de insumo-produto, por meio de compras e vendas 

de insumos efetuadas em seu meio, produzindo geralmente para o mercado nacional, embora 

também possa direcionar parte da produção para o mercado externo. 

De fato, as exportações, conforme defendido por Douglas North, em sua teoria da 

base exportadora, também poderiam ser o motor que inicia o crescimento local dando impulso 

à determinada região. Entretanto, o seu alcance seria determinado por meio dos efeitos 

multiplicadores que as vendas externas criariam nas demais atividades do mercado interno. 

Assim como apontam os demais teóricos estudados, estes resultados seriam produzidos pelo 

efeito-renda e o pelos efeitos de encadeamento para trás e para frente no processo produtivo, 

criando demanda por produtos e serviços, como transportes, comunicações, financiamentos 

entre outros. Porém, para que o dinamismo das atividades voltadas para o setor externo 

alcançasse o mercado interno seria preciso, sobretudo, como já amplamente abordado, que 

houvesse o desenvolvimento das relações de insumo-produto dessas atividades com esse 

mercado. Assim, o desenvolvimento, segundo essa teoria, não só exigiria atenção especial em 

relação às atividades exportadoras, motoras do crescimento, como também demandaria 

planejamento das atividades polarizadas, receptoras e propagadoras dos efeitos de 

encadeamento. 

Até porque, embora a princípio essa teoria atribua ao setor de mercado interno um 

papel passivo no desenvolvimento, à medida que as exportações induzem o crescimento desse 

setor, expande-se o mercado local e aumenta a produção interna de produtos anteriormente 

importados. Assim, surgem fontes internas de crescimento e as exportações perdem 

importância como impulsionadoras exclusivas do nível de renda e de emprego, com o 

mercado interno passando a ser o eixo dinâmico da economia da respectiva região. 

Aqui vale ressaltar que a existência de um mercado interno amplo e com poder de 

compra em expansão é o que atraí empresas multinacionais. Por outro lado, quando essas 

empresas se instalam em países ou regiões sem essa condição o fazem, na verdade, em busca 

de mão-de-obra mais barata, transformando-os em pólos de exportação. 

Mesmo as teorias mais recentes sobre o desenvolvimento econômico, no caso a 

teoria do desenvolvimento endógeno, também reforçam a existência de externalidades como 

uma condição necessária para o desenvolvimento de uma cidade ou região. A rede de 
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empresas industriais daria origem a uma multiplicidade de mercados internos e seria, dessa 

forma, geradora de economias externas. No entanto, cabe aqui ressaltar que a teoria do 

desenvolvimento endógeno diferencia-se das teorias convencionais quando assinala que o 

importante não é o tamanho das empresas, mas sim a existência de um sistema de empresas 

capazes de manter intensas trocas e relações mútuas. 

Na verdade, a principal idéia dessa teoria seria a de que o sistema produtivo dos 

países se expandiria, se transformaria e se fortaleceria pela utilização do potencial de 

desenvolvimento existente no próprio território (econômicos, humanos, institucionais e 

culturais) - nas regiões e cidades, mediante investimentos realizados por empresas e agentes 

públicos e sob o controle da comunidade. A retenção do excedente econômico gerado na 

economia local e/ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões é que traria como 

resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda do local ou da região mais ou 

menos definido dentro de um modelo específico de desenvolvimento regional. O território 

passaria, assim, a ser um agente de transformação e não um mero suporte dos recursos e 

atividades econômicas, uma vez que existiria a interação entre as empresas e os demais atores, 

que se organizariam para desenvolver a economia e a sociedade local. Nesse quesito, é de 

suma importância que as estratégias das empresas, mesmo externas, e dos territórios devam 

compartilhar os mesmos objetivos, quando buscam fazer com que os atributos destes últimos 

assegurem vantagens competitivas às unidades produtivas ali localizadas. 

E é nesse contexto, o da criação de externalidades, que o Estado do Ceará, 

utilizando-se de incentivos fiscais, empréstimos subsidiados, qualificação de mão-de-obra e 

de infra-estrutura, tem motivado a vinda de grandes empresas, sobretudo de base e com 

grande poder de encadeamento, a fim de promover o desenvolvimento industrial local e que, 

conseqüentemente, possam vir a contribuir para o desenvolvimento regional. 

Como se sabe, no caso da siderurgia, a cadeia produtiva do aço é bastante extensa 

e possibilita o encadeamento de diversas outras cadeias produtivas. Entretanto, a partir de uma 

análise mais detalhada do perfil da usina siderúrgica a ser instalada no Estado - produtos, 

processos e estratégia de comercialização -, esta leva a crer que os incentivos concedidos ao 

empreendimento poderiam não vir, a princípio, corresponder aos resultados na dimensão 

esperada, ou seja, o incremento da geração de emprego e renda na região e, por meio da sua 

produção, a consolidação de um pólo siderúrgico e metal-mecânico no Ceará. 

Primeiramente, chega-se a conclusão pelo fato de a planta prevista para a CSP 

contemplar apenas a produção de itens semi-acabados (placas de aço), derivados de uma etapa 

intermediária da produção e que necessitam ainda do processo siderúrgico para o seu uso 



 

 

146

 

final. Usinas desse segmento têm como clientes outras usinas siderúrgicas - sejam as que 

operam apenas a etapa de laminação, sejam aquelas que, em algum momento, necessitam 

paralisar o alto-forno para manutenção e/ou reforma. Dessa forma, tal condição, a princípio, 

não desencadearia, portanto, a complementaridade (relações de insumo-produto) com outras 

indústrias, que utilizam o aço como insumo, dado que estas não teriam o produto necessário 

para a sua operação. Como resultado, não ocorreriam, assim, os efeitos de ligação para frente 

como se espera e que são defendidos pelas teorias de desenvolvimento abordadas, como a 

base para o desenvolvimento industrial. 

Além disso, a estratégia da CSP é posicionar-se no mercado internacional de aços 

semi-acabados. Toda a produção será direcionada para o mercado externo, tendo como 

principal cliente a Dongkuk Steel Mill, principal acionária da usina, que pretende laminar, na 

Coréia do Sul, as placas de aço produzidas no Ceará para fabricação de chapas grossas, 

destinando-as, assim, à indústria naval. Desse modo, como a empresa não produzirá para o 

mercado interno, tal estratégia dificilmente estimularia a implantação local de outras 

siderúrgicas que operam apenas com a etapa de laminação. E mais, como, da mesma forma, a 

CSP não tem planos para a instalação de unidades próprias de laminação no Estado, isto 

também poderia inviabilizar a atração de outras indústrias para o entorno, não desencadeando, 

como deseja o governo do Ceará, um pólo siderúrgico e metal-mecânico. 

Na verdade, tal constatação não desclassifica a importância da siderúrgica para o 

Estado, mas ela, nos moldes em que foi concebida, por si só, não garantiria os efeitos de 

encadeamento previstos. Segundo Souza e Castro (2009), o presidente do Sindicato das 

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Ceará (Simec), Ricard Pereira, 

reconhece a importância da usina para a economia estadual, por trazer acréscimo considerável 

ao PIB, mas, ao mesmo tempo, afirma que as empresas do setor precisariam de aço laminado. 

De acordo com Pereira, sozinha, a produção de placas de aço não agregaria todo o valor 

devido ao minério de ferro e só com a laminação dessas placas é que se teria a base necessária 

para a implantação desses pólos. 

De fato, antes mesmo, conforme expõe Souza (2009), o então presidente do IBS 

(atual IABr), Marco Polo de Mello Lopes, já criticava, pelas mesmas razões, o modelo da 

CSP e que esta não teria impacto sobre o mercado metalúrgico local ou nacional. Segundo ele, 

a produção de placas de aço para exportação não permitiria que a área do CIPP, onde vai ser 

instalada a usina, pudesse vir a ser beneficiada com a vinda de indústrias do setor metal-

mecânico. “A idéia da siderúrgica não prevê a verticalização. O material produzido será 
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destinado ao mercado internacional, não tem como gerar um pólo metal-mecânico na região. 

Isso só vai beneficiar as exportações, mas não o mercado interno”, observou. 

Uma outra razão que também reforça a tese de que a instalação da CSP não 

fomentaria a atração de outras siderúrgicas correlatas para o entorno é a inexistência de 

mercado interno suficiente para os seus produtos, que pudesse absorver pelo menos parte da 

sua produção. Sobre essa questão Lopes argumenta que a China exporta apenas 10% do que 

produz e o Brasil cerca de 40%. Ou seja, não existiria, segundo ele, mercado interno no País 

que demandasse o que seria produzido pela CSP e não se investiria sem essa procura. E isso 

ocorre principalmente no Nordeste, afirma o especialista, onde não tem grandes fábricas de 

automóveis ou de produtos de linha branca, que utilizariam esse aço. 

De acordo com Lopes, o projeto da siderúrgica cearense segue a mesma 

configuração que a Vale, uma das sócias da CSP, vem fazendo com outros parceiros externos 

em empreendimentos diferentes pelo Brasil. Na sua avaliação, a tendência internacional é 

transferir etapas intermediárias da produção para países em desenvolvimento como o Brasil, 

que ainda apresentam um custo de produção de placas competitivo, e a Vale tem encabeçado 

esse processo, fornecendo o minério de ferro e garantindo o parceiro estratégico. 

Assim como carece de efeitos para frente, da forma como foi concebido, o projeto 

da CSP também não aponta para encadeamentos para trás, pelo menos em território cearense, 

com possíveis fornecedores em potencial para a usina. Geralmente, esse tipo de investimento 

se aglutina e é direcionado em função de uma série de fatores, como o fornecimento de 

matérias-primas, nos quais o Ceará não é forte. Diferente da realidade do Estado do 

Maranhão, onde a abundância de minério de ferro, por exemplo, proporcionaria esse 

diferencial. E mesmo que o tivesse não se pode deixar de mencionar que é estratégia da Vale, 

sócia do empreendimento, garantir demanda para a sua produção desse minério que, no 

Nordeste, até então, ainda ocorre apenas no Maranhão. 

No caso da siderúrgica cearense, os principais insumos virão de fora do Estado. 

Conforme abordado quando da descrição do projeto da CSP, o minério de ferro, na forma de 

finos e de pelotas, será fornecido pela Vale por via marítima, proveniente do terminal da 

Ponta da Madeira (Maranhão). O carvão mineral será importado de várias regiões do globo e 

chegará também por via marítima. O calcário será obtido da própria região Nordeste. Já as 

máquinas e equipamentos deverão ser adquiridos dos principais detentores das tecnologias e 

fornecedores competitivos do mundo. O que leva a crer, portanto, que a usina tenderia a 

reunir, em seu entorno, apenas empresas de pequeno e médio porte que prestariam serviços ou 

forneceriam algum tipo de insumo, coadjuvantes ao seu processo produtivo. 
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Da mesma forma, a suposta inexistência de importantes ligações da siderúrgica 

com a estrutura econômica local também sugere que esta não deverá contribuir para a geração 

de emprego e renda no Estado na proporção esperada, principalmente se for levada em 

consideração a sua fase de operação. 

Conforme o projeto da usina espera-se a geração de 59 mil postos trabalho, entre 

diretos e indiretos, com a instalação do empreendimento no Ceará: 38 mil (64%), durante as 

duas fases de construção; e 21 mil (36%), quando a empresa estiver em plena operação, ou 

seja, tiver concluído as duas etapas de implantação e estiver produzindo os seis milhões de 

toneladas de placas/ano. 

Como se vê, a maior parte dos empregos seria criada com a construção da 

siderúrgica e não durante a sua operação. São vagas que deixariam de existir após a execução 

do projeto. Portanto, apenas 36% dos postos de trabalho, de fato, poderiam vir a permanecer 

no mercado de trabalho local. Entretanto, dos 21 mil empregos previstos, apenas seis mil, ou 

28%, seriam gerados pelo empreendimento em si. A grande maioria, 15 mil, ou 71% do total, 

seriam indiretos, provavelmente provenientes das empresas que seriam atraídas para o entorno 

da usina, o que conforme já abordamos, tende a não ocorrer na dimensão esperada, podendo 

não confirmar, assim, essa projeção para o mercado de trabalho local. 

Com relação à geração de renda, a CSP projeta a injeção de uma massa salarial 

total em torno de R$ 256 milhões na economia dos municípios da área de abrangência da 

usina – São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Fortaleza -, sendo que R$ 123 milhões seriam 

durante a construção das duas fases da siderúrgica e mais R$ 133 milhões quando de sua 

operação plena (após a conclusão da segunda etapa). Como a maior parte dessa renda estaria 

concentrada após a conclusão do projeto e o conseqüente funcionamento da CSP, acredita-se 

também que esse volume possa não se confirmar, até porque, vale salientar, que a maioria dos 

empregos seria indireta. 

Assim, diante do exposto, o que se observa é que ao invés de virem a se difundir 

dentro do próprio Ceará, os benefícios esperados com a instalação e a operação da CSP 

tendem, na verdade, a vazar para outras regiões ou países, mediante a necessidade de 

importações (matérias-primas e insumos) ou ainda pela exportação de toda a produção da 

siderúrgica, sem o fornecimento concomitante para as atividades correlatas existentes no local 

ou que poderiam vir a ser instaladas, não dinamizando, na dimensão esperada, o mercado 

interno, o que por sua vez, permitira elevar o crescimento e viabilizar, conseqüentemente, o 

desenvolvimento econômico. 
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Exemplos semelhantes ocorreram em determinadas regiões da França e do 

Canadá, como bem colocou Souza (2005a), no terceiro capítulo do presente trabalho, ao 

abordar a teoria dos pólos de crescimento de Perroux. Nestas localidades, explica o autor, as 

novas empresas atraídas não provocaram o desenvolvimento local. Corresponderam, na 

verdade, a verdadeiros enclaves, ou complexos industriais implantados na região, em que os 

efeitos de encadeamento da produção e de multiplicação de renda, pelas mesmas razões 

relacionadas à CSP, ocorreram na verdade com o exterior e não com as economias locais. 

Ao mesmo tempo, a tentativa de desencadear e sustentar um processo de 

industrialização no Ceará a partir da implantação de um empreendimento com o perfil da CSP 

também encontra restrições quando se analisa a questão sob a ótica da trajetória de inserção 

do Nordeste Brasileiro na nova dinâmica do País, com o estabelecimento da chamada “Guerra 

Fiscal”. Levando-se em conta os argumentos dos que são contrários à concessão de incentivos 

fiscais e financeiros como fatores-chave na disputa por empreendimentos privados para os 

seus territórios, eles argumentam que, na verdade, estes mecanismos representam um grande 

desperdício de recursos públicos, principalmente porque nesses casos, são as grandes 

empresas que comandam as negociações com o setor público. Segundo eles, a politização das 

decisões, as regras do jogo, as armas e os territórios, devido à subserviência as grandes grupos 

empresariais, acabam por favorecer apenas a essas organizações. Geralmente os custos são 

elevados e as compensações são incertas. 

Isso ficou evidente, conforme discutido no quarto capítulo, quando da 

implantação de uma fábrica da Ford na Bahia, que disputou o empreendimento com o Rio 

Grandes do Sul, em que as relações entre a multinacional e os governos daqueles estados se 

apresentaram como estruturalmente mais favoráveis ao investidor que aos territórios. Estes 

desembolsaram elevadas somas com instalações e infra-estrutura, para criar condições para o 

funcionamento da empresa; garantiram empréstimos subsidiados e pesadas isenções fiscais, 

enquanto as obrigações da montadora de veículos eram bem menores: a criação de 1.500 

empregos no grupo Ford (a montadora e mais 14 fornecedores) e o compromisso de começar 

a operação num prazo máximo de 48 meses. A produção prevista era da ordem de 100.000 

veículos por ano, mas não existia nenhuma obrigação contratual a esse respeito. Esse quadro 

deixa claro, portanto, o risco de a dinâmica econômica de cada região passar a ser comandada 

pelos agentes do setor privado, ou seja, pelas decisões que eles tomam, as quais nem sempre 

correspondem às expectativas dos governos. 

Segundo os autores pesquisados no capítulo em questão, essa situação de 

dependência poderia tornar ainda a implantação desses empreendimentos na região algo não 
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sustentável. Atraídas pelos benefícios, essas empresas geralmente não criam raízes onde se 

instalam, pois estão, a todo o momento, em busca de mais vantagens. Isso dificultaria, assim, 

a formação de aglomerações industriais, o que por sua vez prejudicaria a geração de efeitos de 

encadeamento sobre a economia local. Chacon (2008), por exemplo, afirma que à medida que 

os benefícios acabam as empresas poderiam rapidamente se instalar em outro local. O 

principal problema recairia, porém, sobre o mercado de trabalho. Segundo esta autora, a 

maioria dessas empresas (não todas) geralmente não emprega diretamente seus funcionários, 

contratando cooperativas, o que não garante qualquer direito trabalhista e ainda pagam 

salários relativamente baixos. Para uma região com carência de postos de trabalho, realmente 

haveria um crescimento no emprego, mas a renda não melhoraria e isto camuflaria a alta 

informalidade em toda a região. Além disso, cabe salientar que parte das indústrias atraídas 

pode, por outro lado, não ser intensiva em mão-de-obra, o que também prejudicaria o mercado 

de trabalho local, por não gerar muitos empregos e não contribuir para redução da pobreza. 

Outro ponto que ainda merece destaque, acrescenta esta autora, é o não 

fortalecimento do mercado consumidor interno. Na medida em que há um aumento pequeno 

dos empregos, mas não na renda, tem-se que a produção tem que ser vendida fora da região, o 

que, no longo prazo, poderia ser decisivo para a saída das empresas, ou para a não instalação 

de novas unidades. 

Na verdade, não se pretende aqui desmerecer a importância dos investimentos 

privados para um país ou uma região, sejam eles nacionais ou estrangeiros, como uma 

ferramenta útil para o desenvolvimento econômico. No entanto, quão útil ele é, argumenta 

Chang (2009, p. 88 a 99) irá depender do tipo de investimento realizado e de como o governo 

do país ou da região receptora o regulamenta. Eles normalmente trazem benefícios para quem 

os recebe no curto prazo. Mas é o longo prazo que conta quando se trata do desenvolvimento 

econômico. 

Segundo coloca este autor, no caso do investimento estrangeiro direto, apesar de 

vivermos em um mundo sem fronteiras, as empresas multinacionais permanecem como 

organizações nacionais com operações internacionais e, portanto, não prevêem que suas 

subsidiárias tenham atividades de alto nível, ou seja, de maior valor agregado. Em sua 

opinião, a nacionalidade da empresa ainda é muito importante e seria muito ingênuo, 

especialmente com relação aos países em desenvolvimento, desenhar políticas econômicas 

supondo que o capital não tem mais raízes. 

Ao mesmo tempo, sua presença poderia evitar o surgimento de empresas 

nacionais que poderiam ter esse tipo de atividade instalada na região no longo prazo. Além 
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disso, os benefícios de longo prazo dos investimentos estrangeiros diretos dependem, em 

parte, da magnitude e da qualidade dos efeitos secundários que as empresas multinacionais 

criam, cuja maximização exigiria a intervenção política adequada. 

Conforme Chang, o valor do investimento estrangeiro direto à economia receptora 

não se restringe ao que ele faz pelo empreendimento no qual investiu. O empreendimento 

contrata trabalhadores locais (que podem aprender novas habilidades), compra insumos dos 

produtores locais (que podem assimilar novas tecnologias no processo) e tem alguns “efeitos 

demonstração” nas empresas domésticas, ao mostrar novas técnicas de gestão ou gerar 

conhecimento sobre mercados distantes. Esses efeitos, conhecidos como efeitos secundários, 

são adições reais à capacidade produtiva da nação no longo prazo e não devem ser 

desprezados. Porém, infelizmente, esses efeitos podem não acontecer. No caso extremo, uma 

empresa multinacional pode estabelecer, como já visto, uma produção de enclave, em que 

todos os insumos são importados e tudo o que os trabalhadores locais fazem é participar da 

linha de montagem, não adquirindo novas habilidades. Além disso, mesmo quando os efeitos 

secundários ocorrem, eles tendem a ser insignificantes em magnitude. Por essa razão é que 

Chang defende que os governos devem impor exigências de desempenho – exigindo, por 

exemplo, transferência de tecnologia, o consumo local de insumo ou exportações -, para que o 

País ou uma região possa se beneficiar com a vinda do investimento. 

De fato, a própria trajetória de industrialização do Ceará, dá sinais de que a 

política que vem sendo adotada, ou seja, baseada na atração deliberada de grandes 

empreendimentos industriais, não promoveu as transformações estruturais necessárias para 

desencadear o desenvolvimento estadual. 

Com relação ao mercado de trabalho, o que vimos, conforme apresentado no 

quarto capítulo, foi que esse modelo engendrou um dualismo espacial acentuado entre as 

atividades das regiões desenvolvidas e as das regiões periféricas no interior do Estado, 

deteriorando a qualificação da mão-de-obra. Historicamente, as indústrias instaladas no Ceará 

especializaram-se em funções rotineiras que não exigem recursos humanos qualificados, 

tendo, assim, conseqüências negativas sobre a qualificação da mão-de-obra na região. Além 

disso, como mencionado, essas empresas encontram no Estado uma mão-de-obra de reduzido 

grau de organização sindical, permitindo uma diminuição dos encargos sociais e o pagamento 

de salários mais baixos do que nas regiões de origem das empresas. Portanto, apesar dos 

impactos positivos sobre o emprego e a renda das famílias onde antes havia poucas 

oportunidades de ocupação produtiva, a implantação dessas indústrias se apresentou muito 

mais como uma forma típica de utilização de uma força de trabalho barata. 
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Assim, o que a experiência revela é que a permanência desse modelo, apesar de 

ter contribuído para aumentar o número de empregos no setor secundário, não provocou 

grandes alterações qualitativas no perfil ocupacional do Estado. Ou seja, as posições mais 

precárias e de baixa remuneração continuaram sendo predominantes. Em decorrência, o que 

se tem, ainda hoje, são grandes restrições ao desenvolvimento de arranjos produtivos, não 

atendendo, dessa forma, às expectativas dos defensores da política de incentivos para atração 

de empresas. Isto porque, essas unidades produtivas, que se beneficiaram dos incentivos 

fiscais, acabaram por manter vinculações estreitas com o sistema produtivo local, realizando a 

compra de produtos intermediários e de serviços junto a fornecedores de outras regiões. 

Essa pequena inserção das empresas beneficiadas no tecido produtivo do Ceará 

limitou ainda, conforme observamos, a possibilidade de crescimento auto-sustentado na 

medida em que não contribuiu para a solução de uma das maiores deficiências do Estado, que 

é justamente a existência de um processo produtivo desarticulado. Foi assim como a indústria 

calçadista, que até hoje, não conseguiu concretizar um pólo produtor, devido a não 

verticalização de sua produção e o que também tende a ocorrer, no que tange à siderurgia, 

pela não consolidação de um pólo siderúrgico e metal-mecânico, com a instalação da CSP nos 

moldes em que a usina foi concebida.  

Uma outra questão, amplamente abordada no quarto capítulo deste trabalho, e que 

também merece destaque é que, apesar do refinamento, nos últimos anos, de sua política de 

industrialização no sentido de desconcentrar espacialmente a geração de riquezas em seu 

território, o Ceará ainda oferece um quadro preocupante em matéria de desigualdades sociais 

e setoriais, que repercute diretamente entre a RMF e o Interior, em grande desvantagem para 

este último. Embora mais da metade da população (58%) more no Interior, quase 67% dos 

empregos formais são gerados na RMF, que detém 42% dos habitantes do Estado. A 

percepção da concentração de renda e de investimentos se fortalece ainda quando se considera 

que 63% das riquezas produzidas no Ceará, medidas pelo PIB, também são oriundas da RMF 

e os novos projetos não priorizam o Interior. 

Segundo Dantas Jr. (2009), para os economistas Suely Chacon e Carlos Américo 

Moreira Leite, as diferenças que ainda persistem entre as diferentes regiões do Estado podem, 

de fato, serem atribuídas à prioridade dada a investimentos em atividades diretamente ligadas 

ao meio urbano, sobretudo na RMF, conforme delineado pelas políticas públicas adotadas 

pelo governo estadual nos últimos 25 anos. E um exemplo dessa priorização se aplica ao caso 

da implantação da CSP, um empreendimento estruturante, de grande porte, e que mais uma 
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vez ficará localizado em município próximo à Capital, e cujos possíveis efeitos de 

dinamização da economia dificilmente alcançariam o Interior. 

Os pesquisadores citados acreditam que essa exclusão dos territórios mais 

vulneráveis tem inviabilizado o desenvolvimento de vantagens competitivas nas demais 

regiões do Ceará. Na avaliação de Suely Chacon, esse desequilíbrio tem causado, inclusive, 

enormes transtornos não só para o Interior, mas também para a RMF. De acordo com ela, as 

desigualdades regionais geradas no âmbito do território cearense só agravam a própria 

inserção do Estado na dinâmica nacional de desenvolvimento.  

Na verdade, o que se observa é que, historicamente, o Ceará evoluiu e se 

industrializou, no entanto, de forma dependente e complementar. A atração de projetos com o 

perfil da CSP, embora não descaracterizem a sua importância para o Estado, tenderiam a 

estimular essa tendência ao, mais uma vez, especializar-se na produção de bens 

intermediários, mera extensão da industrialização ocorrida nas regiões mais dinâmicas, 

mantendo fora do Estado, as funções que geram rendas mais elevadas e maiores efeitos de 

dinamização. 

Não se pode deixar de destacar ainda, que esse modelo de industrialização pouco 

adiantou, também, para melhorar os indicadores sociais. A face cruel da pobreza ainda 

aparece com muita visibilidade e a exclusão e as desigualdades sociais continuam muito 

presentes no Ceará. Conforme também abordado no segundo capítulo deste trabalho, o Estado 

ainda é uma das unidades da federação com piores indicadores sociais, além do mais, sua 

posição em relação aos outros estados não vêm melhorando significativamente ao longo do 

tempo, apesar dos níveis expressivos de crescimento econômico, na comparação com o 

Nordeste e o restante do País. Aqui cabe salientar, que o Estado da Bahia, apesar de ter 

alcançado o estágio almejado pelo Ceará, ou seja, ter consolidado um pólo metal-mecânico e 

ainda um pólo petroquímico, ainda é um dos estados do Nordeste que proporcionalmente mais 

pobres tem. 

 

6.6 Considerações finais 

 

Neste e nos capítulos que o antecederam, vimos que a implantação de uma usina 

siderúrgica no Ceará é um sonho acalantado pelo governo estadual há mais de três décadas.  

As possibilidades que um empreendimento de base e estruturante como este abririam para o 

Estado têm sido o reforço para que projetos dessa natureza fossem incentivados e mantidos 
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pela política de industrialização promovida pelos seus governantes, tendo em vista o 

crescimento e o desenvolvimento da economia cearense. 

Entretanto, o que se pode concluir é que devido à baixa inserção no tecido 

produtivo do Ceará, ao invés de virem a se difundir dentro do próprio Estado, os benefícios 

esperados com a instalação e a operação da CSP tendem, na verdade, a vazar para outras 

regiões ou países, mediante a necessidade de importações (matérias-primas e insumos) ou 

ainda pela exportação de toda a produção da siderúrgica, sem o fornecimento concomitante 

para as atividades correlatas existentes no local ou que poderiam vir a ser instaladas em seu 

entorno, não dinamizando, na dimensão esperada, o mercado interno, o que por sua vez, 

permitiria elevar o crescimento e viabilizar, conseqüentemente, o desenvolvimento econômico 

estadual. 

A própria trajetória de industrialização do Ceará, conforme discutido, dá sinais de 

que a política que vem sendo adotada, ou seja, baseada na atração deliberada de grandes 

empreendimentos industriais, não promoveu as transformações estruturais necessárias para 

desencadear o desenvolvimento estadual. 

Ao contrário, por privilegiar atividades voltadas para o meio urbano e áreas já 

economicamente dinâmicas no Estado, o Ceará ainda oferece um quadro preocupante em 

matéria de desigualdades sociais e setoriais, que repercute diretamente entre a RMF e o 

Interior, em grande desvantagem para este último. 

Ao mesmo tempo, apesar de ter contribuído para aumentar o número de empregos 

no setor secundário, não provocou grandes alterações qualitativas no perfil ocupacional do 

Estado. Ou seja, as posições mais precárias e de baixa remuneração continuaram sendo 

predominantes, assim como o Ceará continua a promover um processo de industrialização 

complementar e dependente, ao especializar-se na produção de bens intermediários, mera 

extensão da industrialização ocorrida nas regiões mais dinâmicas, mantendo fora do Estado as 

funções que geram rendas mais elevadas e maiores efeitos de dinamização. Sem contar que 

esta tendência de pouco adianta para sanar uma das maiores deficiências do Estado, que é 

justamente a existência de um processo produtivo desarticulado. 

Assim, o quadro que tende a mais uma vez a se perpetuar, com a instalação de um 

projeto nos moldes da CSP, é que o Ceará seria, sim, beneficiado com o crescimento da sua 

economia, em se tratando da expansão do produto e das vendas externas, mais que deixa 

dúvidas quanto à promoção do seu desenvolvimento econômico e social. 
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7. CONCLUSÕES 

 

No estudo sobre as principais teorias e modelos para se atingir o desenvolvimento 

econômico o que observamos foi que, em linhas gerais, a industrialização ocupa lugar de 

destaque como estratégia para países e regiões atrasadas economicamente se desenvolverem, 

pelos conseqüentes efeitos de encadeamento que provoca, o que por sua vez, pretende acelerar 

o processo de formação de capital, a transformação da estrutura da economia, o crescimento 

econômico, a geração de emprego e renda e a melhoria das condições de vida da população. 

Ao mesmo tempo, verificamos ainda a importância atribuída ao Estado, como elemento 

catalisador e indutor para o alcance desse estágio da economia. 

Diante dessa perspectiva e a partir da exposição de como se deu o processo de 

industrialização ocorrido no Brasil, e de como o Nordeste se inseriu na nova dinâmica 

nacional, encontramos subsídios para compreender a trajetória do Ceará e as escolhas feitas 

pelo governo estadual para promover o crescimento e o conseqüente desenvolvimento de sua 

economia. Devido à falta de uma política nacional de desenvolvimento regional, pelo menos 

nos últimos 20 anos, e à inexistência de poupança interna suficiente para suportar esse 

crescimento, a alternativa foi promover, então, a atração de investimentos. 

Como forma de atrair esse capital para o seu território, o Estado, assim como os 

demais de sua região, programou uma política de desenvolvimento industrial baseada, 

fundamentalmente, na concessão de benefícios fiscais e financeiros, ao lado da dotação de 

infra-estrutura mais moderna para suportar a expansão desse setor. De acordo com essa 

política de industrialização, passaram a ser priorizados projetos industriais considerados 

estruturantes, a exemplo de uma usina siderúrgica, no caso a CSP, objeto de análise deste 

trabalho. 

Entretanto, ao cruzarmos o referencial teórico utilizado com as informações 

disponibilizadas sobre o empreendimento e ainda com as expectativas governamentais com a 

sua implantação no Ceará, percebemos a fragilidade que ainda persiste na consolidação de um 

setor industrial forte no Estado, por meio da integração de cadeias produtivas capazes de 

transformar estruturalmente a sua economia e promover o tão almejado desenvolvimento 

econômico. 

Indústrias estruturantes, como uma siderúrgica, são importantes, pois podem ter 

um impacto muito grande sobre a economia das regiões aonde venham a ser instaladas, uma 

vez que auxiliam na criação de um mercado fornecedor para elas, assim como de um mercado 

consumidor para os seus produtos. Isto se reverte em oportunidades para as indústrias 
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menores e para a instalação de outros empreendimentos em seu entorno, proporcionando, por 

sua vez, a geração de emprego e a multiplicação da renda. 

Porém, o que se pode concluir é que, pelo perfil do empreendimento, 

configurando-se como uma indústria de bens intermediários, e, sobretudo, de base 

exclusivamente exportadora, o que se tem é uma unidade fabril com baixa inserção no tecido 

produtivo do Ceará, onde os benefícios esperados com a sua instalação tendem, na verdade, a 

vazar para outras regiões ou países, mediante a necessidade de importações (matérias-primas 

e insumos) ou ainda pela exportação de toda a sua produção, sem o fornecimento 

concomitante para o mercado local, afastando, dessa forma, a possibilidade de atração de 

outras indústrias para o entorno, o que viabilizaria o tão sonhado pólo siderúrgico e metal-

mecânico almejados pelo governo estadual, na tentativa de alcançar o desenvolvimento 

econômico. 

Tal constatação abre espaço, assim, para uma maior reflexão sobre a política 

industrial que vem sendo adotada. A própria trajetória de industrialização do Ceará, baseada 

na atração de grandes empreendimentos, amplamente discutida no decorrer da nossa pesquisa, 

não foi capaz, ainda, de promover as transformações estruturais necessárias para desencadear 

o desenvolvimento estadual. 

Não pretendemos aqui descaracterizar a importância dos grandes 

empreendimentos para a economia do Ceará, sejam eles de capital nacional ou estrangeiro, 

mas argumentar que, ao privilegiar projetos com o perfil da CSP, que além da pouca ligação 

com a economia local, são projetos voltados, sobretudo, para o meio urbano e para áreas já 

economicamente dinâmicas do Estado, o que se tem feito é expor o Ceará a um quadro 

preocupante em matéria de desigualdades sociais e setoriais, que repercute diretamente entre a 

RMF e o Interior, em grande desvantagem para este último.  

Ao mesmo tempo, enquanto de um lado esta estratégia tem contribuído para 

aumentar o número de empregos no setor secundário, reforçando a tese governamental para a 

atração dessas indústrias, por outro, não vem provocando grandes alterações qualitativas no 

perfil ocupacional do Estado. Ou seja, as posições mais precárias e de baixa remuneração 

continuam sendo predominantes. Como bem colocou Chang (2009, p. 88 a 99), no sexto 

capítulo do presente trabalho ao se referir sobre o investimento estrangeiro direto, apesar de 

vivermos em um mundo sem fronteiras, as empresas multinacionais permanecem como 

organizações nacionais com operações internacionais e, portanto, não prevêem que suas 

subsidiárias tenham atividades de alto nível, ou seja, de maior valor agregado. Em sua 

opinião, a nacionalidade da empresa ainda é muito importante e seria muito ingênuo, 
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especialmente com relação aos países em desenvolvimento, desenhar políticas econômicas 

supondo que o capital não tem mais raízes. 

Na verdade, o que se observa é que, historicamente, o Ceará evoluiu e se 

industrializou, no entanto, de forma dependente e complementar. A atração de projetos com 

as características da siderúrgica, embora não descaracterizem a sua importância para o Estado, 

tenderiam a estimular essa tendência ao, mais uma vez, especializar-se na produção de bens 

intermediários, mera extensão da industrialização ocorrida nas regiões mais dinâmicas, 

mantendo fora do Estado as funções que geram rendas mais elevadas e maiores efeitos de 

dinamização. Esta tendência de pouco adianta, ainda, para sanar uma das maiores deficiências 

do Estado que é justamente a existência de um processo produtivo desarticulado, sem a 

integração vertical das atividades dos setores atraídos e que se pretende desenvolver. 

Estas observações nos fazem concluir, portanto, que a maioria das iniciativas que 

têm sido feitas em direção ao desenvolvimento econômico estadual corresponde, de fato, a 

verdadeiros enclaves, ou complexos industriais implantados na região, em que os efeitos de 

encadeamento da produção e de multiplicação de renda, pelas mesmas razões relacionadas à 

CSP, ocorreram na verdade com o exterior e não com a economia local. Elas também 

reforçam a tese de que o modelo adotado fragmenta e dispersa essas iniciativas, uma vez que 

a dinâmica do Estado passa a ser comandada pelos agentes do setor privado, ou seja, pelas 

decisões que eles tomam. 

Dessa forma, com a implantação da usina siderúrgica de acordo com o modelo 

colocado pelos investidores, o Ceará tende, sim, a ser beneficiado com o crescimento de sua 

economia no que tange à expansão do produto e das vendas externas, mas que deixa dúvidas 

quanto à promoção, de fato, do seu desenvolvimento econômico e social. 

Assim, diante das conclusões apresentadas, podemos afirmar que os objetivos 

propostos para este trabalho foram alcançados, do mesmo modo que as hipóteses iniciais da 

pesquisa também foram referendadas. Entretanto, a partir das conclusões obtidas, é 

interessante salientar que, para que a política de industrialização adotada não seja focada 

apenas no crescimento da economia, como tem sido até agora, é preciso que, de fato, ela seja 

repensada na sua aplicação. 

Embora essa política venha sendo refinada ao longo dos anos na tentativa de 

contribuir para um cenário de desenvolvimento, para que ela seja eficaz, ela precisa 

necessariamente estar associada a iniciativas visando processos de desenvolvimento endógeno 

na região. Isto levaria a uma reestruturação do sistema produtivo local, visando introduzir 



 

 

158

 

mudanças substanciais no tecido produtivo atual, a fim de conciliar os objetivos de 

eficiência/eficácia com transformações na dimensão social. 

Nessa perspectiva, caberia ao governo impor, por exemplo, exigências de 

desempenho – como a transferência de tecnologia, o consumo local de insumos ou de parte 

das exportações -, para que o Ceará possa se beneficiar com a vinda desses investimentos. 

Afinal, as ações públicas em direção ao desenvolvimento podem e devem ter como alvo 

principal as características dos indivíduos e do território em questão, que deveriam ser os 

legítimos beneficiados, incluindo-os nesse processo. Por que, então, essas exigências ainda 

não vêm sendo feitas? 

O que se vê, na verdade, é que o governo estadual, aparentemente, ainda não 

deixa claro esse compromisso. No caso da siderúrgica, ele não pensou, por exemplo, nas 

condições de fornecimento, na utilização de matérias-primas locais e no estabelecimento de 

metas de não haver a exportação de toda a produção, a fim de viabilizar a integração do 

processo produtivo no Estado, a exemplo da laminação das placas de aço que aqui serão 

produzidas, viabilizando, assim, o desencadeamento de pólos produtivos, como ele deseja. 

Cabe ressaltar que, em um processo de crescimento como o que o País se encontra, o Brasil 

será cada vez mais consumidor de aço, a exemplo da construção civil. Ter-se-ia, dessa forma, 

mais um motivo para a exigência governamental do consumo local de parte do que será aqui 

produzido. 

Além do exposto, diante da insuficiência do modelo adotado, é interessante 

ressaltar que mais que incentivos fiscais, os quais, como vimos, não oferecem sustentação, por 

si só, a nenhum modelo de desenvolvimento, outros determinantes merecem mais atenção 

quando se trata da atração de investimentos. Segundo observa Pacheco (1998, p. 226), de fato, 

as empresas não se movem sobre um vazio. O Estado, com a viabilização de crédito, dos 

inúmeros incentivos tributários, além da infra-estrutura ofertada, tem ajudado a moldar as 

condições para o desenvolvimento regional recente. No entanto, as novas forças de 

aglomeração do capital não têm mais apenas o custo de produção como fator determinante 

para localização dos novos investimentos. Sobretudo, quando o que se deseja atrair são 

atividades de maior conteúdo tecnológico, resultando na produção de itens com maior valor 

agregado. 

Os requisitos locacionais para estas atividades, defende Diniz (1993, apud 

PACHECO, p. 245), passam ainda pela presença de centros de ensino e pesquisa, de um 

mercado de trabalho profissional, de relações industriais articuladas geograficamente, da 

facilidade de acesso, de uma base educacional e cultural, de clima de negócios favorável, da 
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concentração de recursos de pesquisa, entre outros. Isto porque, acrescenta Pacheco (1998, p. 

250), quanto mais forte a velocidade de reestruturação do aparato produtivo, maior será o 

papel dessas externalidades enquanto fatores locacionais para o investimento. Dessa forma, 

um tecido industrial cooperativo, com a presença de fornecedores aptos, confiáveis e rápidos, 

e também de um contingente de trabalhadores qualificados e capazes, tende a funcionar como 

poderoso fator de atração de investidores. 

Tal cenário proporcionaria, então, a criação de uma dinâmica interna no Estado 

capaz de atrair estes empreendimentos, como bem defendem George Benko e Alain Lipietz 

(1992, apud IDEM). Nesse sentido, dotar o Ceará de uma estrutura de serviços mais avançada 

e também de infra-estrutura mais moderna e melhor distribuída em seu território se faz 

necessário para promover uma industrialização mais sustentável, principalmente quando se 

pretende diminuir as distorções ainda existentes entre a RMF e o Interior. 

Nessa direção, a fim de facilitar o acesso, assim como o rápido escoamento da 

produção em outras áreas que não a Capital e seu entorno, ao lado de estradas e rodovias em 

melhores condições, teríamos também o esforço de concretizar a operação e a integração com 

essa malha, da Ferrovia Transnordestina. Tal condição viabilizaria a produção de insumos e o 

seu fornecimento em/ou para outras áreas que não a RMF, incentivando a interiorização das 

atividades, desconcentrando-as da região do Pecém, dado que esta ferrovia leva até o porto. 

Por fim, a condução do nosso estudo nos direcionou, ainda, para outros 

questionamentos, que por sua vez, podem resultar em novas pesquisas: quais são, de fato, em 

termos quantitativos, os feitos de irradiação espacial oriundos da implantação e futura 

operação da CSP?As conclusões obtidas com este trabalho se refletem no desenvolvimento de 

outras cadeias produtivas em formação ou em vias de implantação no Ceará? Em termos de 

impactos ambientais, não considerados para efeitos de análise no presente documento, as 

instalações desses projetos respeitam as condições para a promoção de um desenvolvimento 

mais sustentável? Enfim, temos que industrializar a qualquer preço? 
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APÊNDICE A - Entrevista realizada com a CSP 

 

Entrevista realizada em março de 2010, respondida pela Direção da CSP, por 

meio da Assessoria de Imprensa da empresa. Jornalista Responsável: Luciana Franco Mtb: 

1956/CE. 

 

1. Qual a composição acionária da usina?  

No momento atual do projeto 51% das ações pertencem à Dongkuk e 49% à Vale. 

 

2. De onde virá a matéria-prima para o processo de produção? Leia-se o carvão mineral, 

o minério de ferro, as máquinas e os equipamentos, dentre outros itens. 

O carvão virá dos principais produtores mundiais. O minério de ferro será fornecido 

pela Vale, proveniente da mina de Carajás, no Pará. As máquinas e os equipamentos serão 

adquiridos dos principais detentores das tecnologias e fornecedores competitivos do mundo. 

  

3. Para onde se destina a produção? É toda voltada para exportação? Para que países? 

A Dongkuk, sócia majoritária da usina, é quem vai consumir toda a produção? 

A produção é de placas de aço (semi-acabados) 100% para exportação. Parte delas irá 

para a Dongkuk. 

  

4. Como a Dongkuk pretende utilizar essas chapas produzidas no Ceará? 

            Elas Serão laminadas na Coréia do Sul, para produção de chapas grossas para a 

indústria naval. 

  

5. Dentre as possibilidades de expansão da usina, há algum projeto para instalação de 

uma etapa de laminação dos semi-acabados no Ceará ou a CSP ficará apenas com a 

produção de semi-acabados? 

            Sem definição no atual momento, pois dependem de vários fatores, tais como, 

mercado, etc. 

  

6. A CSP pretende vir a atender o mercado interno no futuro? Como? 

            Sem definição no atual momento, pois dependem de vários fatores, tais como, 

mercado, etc. 
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7) Que tipo de incentivo o governo do Ceará está proporcionando para que o 

investimento se viabilize no Estado? Detalhar entre incentivos fiscais, financeiros e de 

infra-estrutura. 

            Este assunto é de confidencialidade entre as partes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


