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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a evolução da indústria do estanho na 

economia brasileira, verificando as bases de sua formação e seu desenvolvimento, tendo como 

ponto de partida as características de oligopólio concentrado no âmbito internacional. Os 

estágios iniciais do setor nacional com sua trajetória foram analisados para que fosse possível 

observar o desenvolvimento apresentado na década de 1980, incluindo as conseqüências no 

mercado internacional. Dando continuidade, são observados os anos 1990, enfatizando as 

mudanças na economia brasileira e na indústria, a fim de verificar como este cenário conduziu 

para a atual conjuntura. Destaca-se ainda no trabalho, a importância do modelo de ocupação e 

exploração econômica da Amazônia no processo de desenvolvimento da indústria, reforçando 

o papel do governo para o setor. Apresenta-se uma análise das conseqüências da inserção da 

produção brasileira no mercado internacional e a sua colaboração para o colapso do cartel até 

então existente, as conseqüências da extinção do conluio e  a trajetória do setor no Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: estanho; política industrial e oligopólio. 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the evolution of tin industry in the Brazilian Economy, verifying 

the basis of its origin and development, and assuming as a starting point the characteristics of 

a worldwide oligopoly. The history of national tin industry is analyzed from its initial stages, 

going through the development of the 1980-1990 decade, with all the consequences for the 

international market. The changes in the Brazilian Economy and Industry that took part 

during the 90’s are emphasized, showing how they led to the current scenario. Other than that, 

this work points out the importance of the Amazon occupation and exploration model in the 

process of the industry development, thus the government role in the sector. It also analyzes 

the insertion of national production in the international market and its consequences, such as 

the collapse of the so far existing cartel.  

 

KEYWORDS: tin; industrial policy and oligopoly. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha da Indústria do Estanho para dissertação de conclusão do curso de Mestrado 

em Economia aflora, inicialmente, de duas circunstâncias pessoais, que acredito devam ser 

externadas. A primeira, originou-se ainda antes do projeto de cursar o programa, durante a 

graduação, pensava em estudar mais profundamente a industrialização brasileira, devido à 

grande influência e a minha admiração pela obra de Celso Furtado e outros economistas que 

se dedicaram ao tema, aprofundando o saber sobre as desigualdades que imperam em nosso 

país. 

A segunda, mais óbvia, deriva de ter trabalhado entre 2000 e 2003 na Mamoré 

Mineração e Metalurgia Ltda, empresa de metalurgia do Grupo Paranapanema S/A, que 

juntamente com a Mineração Taboca S/A constituem a divisão de Estanho da holding de 

origem e capital brasileiro. Neste período, tive contato com o setor mineral brasileiro, suas 

dificuldades, virtudes e potencialidades, delineando desta forma o setor industrial que escolhi 

para a pesquisa. 

A Paranapanema S/A, antes de meu ingresso no grupo, ocupava um lugar em meu 

subconsciente, o grande destaque na Bovespa, a Blue-Chip dos anos 1980, lá dentro, tive 

contato com as histórias dos tempos áureos, tempos que se perdera com sucessivos problemas 

na década de 1990. Não foram poucos os problemas setoriais na economia brasileira daquela 

década, mas ainda assim, causava-me estranheza as dimensões da crise, considerando que se 

tratava de um setor com mercado consumidor internacional e nacional relativamente estáveis, 

elevada concentração1 e ausência de problemas da mudança de paradigmas próprios do 

                                                
1  No ano de 2001 a Mamoré respondia por mais de 75% da produção nacional. 
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período como a exposição à concorrência internacional, elevada proteção, preços internos e 

externos desalinhados, defasagem tecnológica, etc. 

A indústria do estanho, indústria no rigor do termo utilizado por Marshal (1996), como 

um conjunto de firmas que elabora produtos idênticos ou semelhantes, possibilitam ser 

analisadas como conjunto, apresentam poucos e importantes países produtores, igualmente 

poucas são as firmas dentro de cada um destes países, configurando-se em um típico 

oligopólio, fato que levou adiante a pesquisa.  

O tratamento do Oligopólio na teoria econômica como alertava Labini (1986)  

encontra-se em estado fluído. Ao abordarmos um setor oligopolizado internacionalmente 

nossa preocupação foi de eleger bases sólidas para nossa análise e compreensão, o que se 

mostrou possível para um produto homogêneo como o estanho. 

Adicionalmente, ao estudarmos um setor com elevada concentração, necessitamos 

conhecer os motivos históricos e técnicos desta concentração, a existência, ou não, de 

barreiras à entrada, ou de um conluio. No caso do estanho, o comportamento cartelizado 

vigorou durante quase todo o século XX, do início do século até meados dos anos 1980, 

passando a vigorar após 1985/1986 um regime de concorrência, mesmo se tratando de uma 

indústria concentrada. 

A produção mundial deste produto, historicamente, concentra-se em duas regiões, o 

sudeste asiático e a América Latina, com destaque recente para a China. O Brasil foi o mais 

importante produtor mundial em apenas um triênio (1988-1990), e manteve importante 

posição no fornecimento para o mercado norte-americano por toda a década de 1990. 

No Brasil, o setor não desperta muita atenção e por conseqüência não possui uma  

literatura especializada abundante, o que reforça o nosso interesse científico. O desleixo 

observado não condiz com elementos importantes, e que por si só, deveriam despertar algum 

interesse por parte de diferentes estudiosos, um exemplo é o papel importante no 
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fornecimento de matéria-prima para o setor siderúrgico brasileiro e a exploração econômica 

na Amazônia, região produtora do minério.  

A pesquisa sobre a indústria estanífera brasileira, por sua vez, possibilitou a 

confirmação de algumas histórias dos tempos áureos da exportadora de estanho, a decolagem 

do setor ocorrerá justamente no momento em que o Brasil mais necessitava de divisas, não 

ocorrerá sem o governo, durante o II PND ter possibilitado pesquisas minerais de forma 

extensiva, e posteriormente, durante a crise das contas externas, o papel do governo foi o de 

manter as possibilidades de incremento das exportações, não aderindo acordos de cotas de 

exportação, estabelecidos no último acordo internacional do setor firmado em 1982. 

Conforme destacado por Pereira (1987), os choques do Petróleo também 

proporcionaram um choque no setor mineral, com elevação dos preços internacionais das 

commodities minerais e com o aumento do custo de produção, principalmente da energia 

elétrica, enfraquecendo as barreiras à entrada. No estanho este movimento foi bastante amplo, 

permitindo inclusive a penetração brasileira, o que significou um aumento da capacidade de 

produção mundial. 

 O trabalho caracterizou-se por abordar alguns elementos setoriais e teóricos para 

responder quatro questões principais, oferecendo reflexões e analisando-as, ou seja: 

 

��  Qual a influência do governo brasileiro no desenvolvimento do 

setor, e no movimento que culminou com a liderança mundial no 

final dos anos 1980; teríamos mais um exemplo concreto da colheita 

de resultados do esforço realizado no período de 1974-1979; 

 

��  A abertura e as mudanças do Governo Collor teriam reflexo 

direto na decadência do setor, e se a crise setorial apresentou 
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variações dos mesmos problemas macroeconômicos do país, ou 

apresentou-se de forma peculiar; 

 

��  Qual a importância da estratégia de ocupações e 

desenvolvimento da Amazônia dentro deste contexto, qual o papel 

dos incentivos regionais para a indústria extrativa mineral do estanho, 

quais seus impactos econômicos, sociais e ambientais, e sobretudo, 

quais são os impactos das mudanças mais recentes introduzidas na 

região; 

 

��  Analisar o papel da penetração da indústria brasileira para o 

dilaceramento do cartel mundial, e os reflexos deste processo na 

produção doméstica.   

 

Estas questões centrais, no decorrer do trabalho, abrem perspectivas para outras 

questões tangentes, formando a estrutura para analisar nosso objeto, para tanto, organizamos o 

trabalho em seis seções, além desta introdução e das considerações finais, temos quatro 

capítulos. 

O primeiro capítulo está encarregado de fornecer a base teórica que será utilizada ao 

longo do trabalho, a bibliografia selecionada não se preocupa em esgotar os temas: 

oligopólios, formação de preços, investimentos e política industrial, mas sim em extrair dos 

autores contribuições que pudessem explicar os movimentos descritos ao longo dos demais 

capítulos, é evidente que, em dados momentos se fez necessário um confronto de idéias, mas 

convém destacar que não é este o objetivo do capítulo ou do trabalho. 
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O segundo capítulo objetiva ambientar o leitor ao mundo do estanho, com as suas 

principais características peculiares, sejam físicas, produtivas, históricas ou mesmo 

econômicas, para tal será apresentada a descrição rápida destes elementos de forma a 

subsidiar o capítulo seguinte, e principalmente explicitar a existência do cartel, o seu 

funcionamento, sua dinâmica e sua ruína. 

O terceiro capítulo faz uma ambientação do setor mineral brasileiro, e trabalha a 

evolução histórica do setor dentro da economia brasileira, como integrante do processo de 

industrialização e dentro das políticas públicas voltadas para tal fim. Além disso, apresenta o 

setor estanífero brasileiro com seus produtores  explorando ao máximo os elementos chaves: 

regiões produtoras, histórico do setor no país, importância da produção brasileira no cenário 

internacional. 

Por fim, o quarto capítulo se encarrega de fornecer os elementos mais recentes do 

setor, do ponto de vista nacional os elementos que afetaram o setor nos últimos anos, as 

questões da região amazônica recebe atenção pela importância para o estanho, e, por último,  

selecionamos elementos do próprio setor que ajudam a interpretá-lo.  
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1. CAPÍTULO I 

ELEMENTOS TEÓRICOS DA CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL, PREÇOS E INVESTIMENTOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo fornece os pontos teóricos fundamentais a serem utilizados na 

explicação do setor estanífero, buscando os elementos específicos de forma a respaldar os 

comportamentos e as características a serem destacadas ao longo do trabalho. As 

contribuições selecionadas independem de suas linhas ideológicas, utilizando-as de acordo 

com a contribuição aos nossos objetivos.    

O estudo do oligopólio será introduzido a partir de algumas possibilidades estruturais, 

para que a partir destas estruturas seja abordada a formação de preço, notadamente no 

oligopólio concentrado. Estabelecendo o vínculo dos preços com a estrutura do mercado, 

buscaremos nas barreiras à entrada, as justificativas para a sua manutenção.  

O investimento, ponto seguinte, a ser explorado, interage permanentemente com a 

estrutura de mercado, fortalecendo as justificativas para a tendência de manutenção das 

estruturas oligopólicas, buscamos estabelecer elementos da concepção dos investimentos 

neste cenário, no encerramento do capítulo trabalhamos com alguns pontos da política 

industrial de forma conceitural.  

 

1.2 ESTRUTURA DE MERCADO E TIPOS DE OLIGOPÓLIO 

 

O oligopólio é um tipo de estrutura de mercado intermediário entre o monopólio e a 

concorrência, mais comum que estes últimos que são modelos mais formais e polares. A 
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característica básica do oligopólio é a presença de poucas firmas que compõem uma indústria 

específica, que apresentam interdependência de ações. 

A indústria oligopolizada apresenta uma variedade de classificações na literatura 

econômica, a mais tradicional das divisões, apresenta-se em dois modelos: i) oligopólio puro: 

pequeno número de empresas produzindo produtos substitutos perfeitos; e ii) oligopólio 

diferenciado: prevalece um número restrito de empresas que são dotadas de poderes de 

mercado por produzirem produtos parcialmente diferenciados.  

Pode-se utilizar a divisão proposta por Labini (1986): i) oligopólio concentrado: 

produto homogêneo (ou pouco diferenciado) com um número restrito, variável no tempo, mas 

muito reduzida quantidade de empresas que controlam a produção; ii) oligopólio 

diferenciado: concentração menor e elevado grau de diferenciação do produto; e iii) 

oligopólio misto: situação intermediária, ou uma combinação entre oligopólio concentrado e 

diferenciado. 

Uma outra possibilidade de segmentar o oligopólio parte de outra característica básica, 

a interdependência de ações criada pelo pequeno número de empresas de grande porte que se 

colocam como rivais entre si, esta situação pode levar a acordos que visam à maximização do 

lucro em conjunto de todas a firmas em substituição ao lucro individual. Esta situação nos 

leva a dois grupos: i) oligopólios coniventes: quando as empresas são coniventes na 

determinação de preços e de distribuição de mercado entre si. Elas podem estar organizadas 

formalmente em uma associação, é o caso do cartel2, ou não, os acordos informais e tácitos 

(gentlemen agreements); ii) oligopólio não-conivente: não organizado, ocorrendo ações 

independentes das firmas (Kon, 1999). 

A passagem da situação clássica de concorrência para uma crescente participação de 

mercados supridos por estruturas oligopólicas caracteriza-se por um processo de acumulação 

e centralização de capital, simultaneamente histórico por depender da acumulação de capital e 
                                                
2 Será tratado mais adiante ainda nesta seção. 
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técnico por necessitar do progresso tecnológico para permitir a supressão de ineficiências 

oriundas do processo de centralização de capitais. 

 “A industrialização capitalista, que resultou em uma crescente acumulação e 

centralização do capital no final do século XIX e início do século XX, trouxe consigo a 

difusão dos mercados supridos por um pequeno número de grandes empresas. 

Concomitantemente às críticas à convencional Teoria da Firma, desenvolveu-se então a 

Teoria do Oligopólio”. (KON:1999, p. 28). 

Em várias correntes ideológicas, destaca-se claramente a busca pela incorporação do 

crescimento e da acumulação de capital das empresas como determinantes fundamentais da 

dinâmica capitalista (Dantas, Kertsntzky e Prochnik, 2002).   

A acumulação de capital, ou auto-valorização do capital ocorre através da mais-valia,  

que é parte do processo produtivo, originário de subprodutos de vários trabalhadores 

empregados pelo capital e que não é repassado aos trabalhadores sob a forma de salários. 

Neste contexto, a acumulação se dá pela parte reinvestida pelo capitalista da mais-valia 

adquirida. (Marx, 1996). Alternativamente, a acumulação também pode ser explicada, pela 

teoria marginalista, como originada pelos lucros, que proporcionam a acumulação, resultam 

da diferença entre a receita e as despesas auferidas em dado período. Esta quase-renda 

dependerá, portanto, da utilidade marginal3 do bem produzido e da distribuição da 

remuneração entre o consumo e o capital (Marshall, 1996). O processo de acumulação, por 

sua vez, distingue-se do processo de centralização dos capitais que caracterizará o oligopólio. 

O crescimento do capital social realiza-se no crescimento de muitos capitais 

individuais, que é uma concentração maior ou menor de meios de produção, o processo de 

concentração de capital é a concentração de capitais já constituídos, supressão de capitalistas 

por capitalistas, transformação de vários capitais menores em poucos capitais maiores. A lei 

                                                
3 Inicialmente a utilidade de um bem aumenta, atingindo um máximo e depois declina. Novas unidades 
consumidas representam utilidades sucessivamente menores. 
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dessa centralização dos capitais ou atração de capital por capital é determinada pela luta da 

concorrência que é conduzida pelo barateamento das mercadorias (Marx, 1996). 

Paradoxalmente, é justamente a concorrência capitalista que criará a condição para o 

desenvolvimento do capitalismo oligopolista, que pode ser entendido como uma fase na 

evolução do capitalismo, onde um pequeno número de empresas compõe uma indústria. 

À medida que se desenvolve a produção e acumulação capitalista, desenvolvem-se 

concorrência e crédito, as duas mais poderosas alavancas da centralização (Marx, 1996). O 

sistema de crédito, canalizado pelo sistema bancário, potencializa a acumulação por permitir 

que o capital ocioso, depositado junto a instituições bancárias, se transforme em produtivo via 

crédito, inclusive se desprendendo da sua origem, podendo o capital ocioso da agricultura 

financiar a indústria, por exemplo. O papel do mercado de capitais, em especial as bolsas de 

valores, tem a possibilidade simultânea de favorecer o agigantamento e a mobilidade, o 

agigantamento pelo controle de capitais com apenas 1/3 ou 1/4 de capital total necessário e a 

mobilidade por permitir que o capitalista invista em diferentes ramos e controle valores muito 

além de seu próprio capital (Hilferding, 1985). 

Este sistema de crédito, por sua vez, trará conseqüências para o sistema de destruição 

criativa4 desenvolvida por Schumpeter, tendo em vista que existem interesses cruzados entre 

os vários capitais que compõem uma firma, refreando sua agressividade competitiva. A 

concorrência via preço não é à força do capitalismo, sua força é sim a constante busca por 

inovação, quer de produtos ou de processos que caracterizam o sistema capitalista 

(Schumpeter, 1984).   

Ao centralizar o capital através de aquisição de firmas menores, as firmas passaram a 

controlar, ainda que parcialmente, a forma como as inovações técnicas são difundidas, 

possibilitando, em muitos casos, que o processo “antigo” ganhe uma sobrevida, por melhor 

                                                
4 Destruição criativa: processo ininterrupto de introdução de inovações e difusão destas inovações, 
proporcionando uma transformação das estruturas produtivas e dos mercados (Possas, 2002). 
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representar o interesse do capitalista que possui a possibilidade de inserir a inovação no 

mercado. Alteram o fornecimento de produtos e serviços entre setores e indústrias diferentes, 

modificando, conseqüentemente, o processo de concorrência. Observa-se que esta 

característica se acentuará quando existirem diferenças de taxas de lucros.  

Sendo o oligopólio a estrutura predominante no capitalismo contemporâneo, e 

constatado que os preços nesta situação são mais constantes, e com tendência decrescente. As 

empresas oligopolistas buscam de forma mais agressiva a competição via redução dos seus 

custos, como a forma de elevar seus lucros (Moraes, 2004). Esta mudança no modus operandi 

das empresas oligopolistas, não visa exclusivamente o lucro individual, observa-se uma 

ampliação das preocupações, tendendo a corroborar com outros empresários em objetivos 

comuns, alterando o sentido da concorrência, inclusive com a possibilidade de absorção de 

empresas menores com processos inovadores, alterando a forma como as inovações se 

propagam pelo sistema (Baran e Sweezy, 1974).  

A redução de custos da empresa oligopolista pode ser originada do acesso privilegiado 

ao crédito, acesso a inovações tecnológicas não disponíveis a todos os produtores, como pode 

ainda, originar-se de descontos especiais de matérias-primas originados por interesses que 

transcendem o simples fornecimento daquele produto ou serviço. Mesmo neste contexto, mais 

amplo e complexo, para Penrose (1959) a firma não perde o lucro como objetivo central de 

sua atividade. A contextualização, inclusive histórica, da firma em um ambiente é 

condicionante não só para entender a estrutura da indústria, mas também para determinar a 

relação entre as firmas que compõe esta indústria (Bain, 1987). 

O pequeno número de vendedores de produtos homogêneos, características do 

oligopólio puro e da indústria do estanho, reforça a interdependência das ações e a percepção 

de poder de influência sobre os preços (Scherer, 1979). O processo de acumulação e 

centralização do capital fortalecendo em um processo histórico, a interdependência das 

empresas possibilita a contenção do ímpeto da destruição criativa, como o não lançamento de 
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uma máquina ou produto que torne obsoleto o existente, só é possível em uma estrutura com 

concorrência restrita, mas esta prática aplica-se apenas a períodos curtos, no longo prazo, as 

práticas de concorrências sempre triunfam5.  

O oligopólio diferenciado é uma fonte de crescimento que utiliza estruturas de 

produção e acumulação mais complexas que a simples diferenciação de produtos. A 

diferenciação dos produtos é a parte visível do processo que consiste ainda em: i) 

diferenciação horizontal de bens de demanda complementar; e ii) diferenciação de mercado a 

fim de possibilitar discriminação de preços; e iii) não possui limitações geográficas, podendo 

expandir sua “competição” em escala mundial (Tavares, 1998). 

Os produtos são diferenciados quando, em virtude de diferenças de atributos físicos, 

serviços subsidiários, localização geográfica e/ou imagem subjetiva, o produto é preferido aos 

produtos rivais por pelo menos um grupo de compradores (Scherer, 1979).  A gradação da 

diferenciação de produtos apresenta-se de forma ilimitada, sendo que o poder de mercado, de 

uma empresa individual, está relacionado à sua capacidade de controlar o preço de venda de 

seu produto, mais especificamente a capacidade de fixar o preço acima daquele praticado 

pelos concorrentes sem prejuízo da participação de mercado (Resende e Boff, 73). Para Labini 

(1986) a capacidade de fixar o preço acima do praticado pelo mercado, ficará fragilizada por 

não existir, ao menos no rigor do termo, uma indústria, dadas às características dos produtos 

de não se apresentarem como substitutos perfeitos. Ainda assim, o conceito é necessário para 

podermos determinar o poder de monopólio das empresas oligopolistas.  

O poder de fixar o preço acima do preço de mercado – acima do custo marginal - 

chamado de poder de monopólio é medido pela Elasticidade preço-demanda, que é 

influenciada por três elementos: i) Elasticidade da Demanda de Mercado: a dimensão da 

elasticidade preço-demanda da empresa é definida no limite inferior pela elasticidade preço-

                                                
5 Para Schumpeter (1984) mesmo no curto prazo os projetos que oferecessem possibilidades de ganhos que 
compensassem as perdas com a obsolescência seriam imediatamente implantados. 
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demanda do seu mercado; ii) Número de Empresas: coeteris paribus6 quanto maior o número 

de concorrentes, menor seu poder de monopólio e menor sua elasticidade7; e iii) Interação 

entre as Empresas: a forma como se comportam, as empresas influenciam a elasticidade na 

medida que caminham para a cooperação ou para a competição, assim, as condições se 

transformam (Pindyck e Rubinfeld, 1994).  

A elasticidade preço-demanda tende a ser mais sensível para produtos homogêneos, 

como o estanho, tendo que os coeficientes das firmas individuais devem ser idênticos ao da 

indústria como um todo, dada às características do produto. Por sua vez, perde-se o sentido 

pensar em indústria, para produtos diferenciados, dado o poder de mercado concedido às 

empresas pelos consumidores, concessão esta, dada às características da substituição dos 

produtos (Labini, 1986). 

É sabido que o número de empresas é determinante para o poder de monopólio das 

empresas e co-determinante do nível de preços (Possas, 1987). Deve-se, portanto, estabelecer 

as barreiras que são os elementos que impedem a livre mobilidade de capital e que torna 

possível a existência de lucros supranormais. Estas barreiras, para Bain (1962), são mais que 

um simples impedimento de curto prazo, consistem em condições que determinam vantagens 

às firmas já estabelecidas, o autor divide estas vantagens em três grupos: 

I - Economias de grande escala (Economies of large scale): reflete o declínio na 

distribuição dos custos indiretos, determinando a existência de uma economia mínima de 

escala. Pode impedir a instalação de uma nova empresa à medida que a elasticidade for 

elevada e a entrada de uma nova concorrente implicará em uma redução significativa nos 

preços. Este caso seria possível para produtos homogêneos e estruturas de custos das 

empresas estabelecidas e entrantes serem rigorosamente iguais. 

                                                
6 Mantidos todos os demais fatores constantes. 
7 Devemos reforçar que está condição é valida apenas para o oligopólio diferenciado. 



 19 

II - Diferenciação de produtos (Product diferentiation advantages): a principal 

conseqüência explorada pelos economistas da diferenciação é a possibilidade de 

discriminação de preços, se há lealdade dos consumidores às empresas entrantes terão que 

praticar preços inferiores aos praticados pelas já estabelecidas, o que pelo menos no curto 

prazo representa desvantagem no custo médio. 

III - Vantagens absolutas de custos (Absolute cost advantages): quando os custos 

médios das empresas entrantes são superiores ao das empresas estabelecidas em qualquer 

nível de produção, dizemos que essas últimas detêm vantagens absolutas de custos. 

Kupfer (2002) adiciona outras três modalidades de barreiras:  i) barreiras à saída: estas 

barreiras decorrem de custos que as empresas necessitam arcar para encerrar suas atividades, 

podendo ser desembolsos efetivos ou custos de oportunidade de investimentos realizados e 

não recuperados; ii) requerimentos iniciais de capital: tema controverso na literatura, para que 

ocorra, deve existir imperfeições no mercado de capitais, o que representaria uma 

desvantagem em custo de capital e levaria a uma condição particular da desvantagem, ou 

barreira de custo; e iii) modelo conceitual do preço limite: empresas estabelecidas produzindo 

e atuando em conjunto para evitar a entrada de uma rival, indiferentemente do produto ser 

homogêneo ou diferenciado, desde que seus custos médios sejam crescentes. Neste caso, 

poderiam estabelecer barreiras desde que tenham ao menos igualdade de custos com as 

entrantes. 

Esta última barreira explicita a possibilidade de existir um acordo entre as poucas 

empresas pertencentes a uma indústria oligopolizada. Este acordo, além de criar uma barreira 

à concorrência, acaba por possibilitar a elevação dos preços. Uma firma no regime de 

oligopólio tem consciência de que seu preço afeta o preço médio do mercado, assim, caso ela 

aumente seu preço e as demais sejam compelidas a seguir este aumento, este processo pode 

ser tácito ou mesmo formal, no caso dos cartéis. (Kalecki, 1977). 
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O conluio é um acordo entre empresas de um mercado a respeito de quantidades e/ou 

preços a serem produzidos, é uma prática econômica muito antiga (Scherer, 1979). O cartel 

baseia-se em um conluio entre empresas rivais para ações comum nos negócios, a fim de 

dominar o mercado e estabelecer um controle rígido sobre os preços. Os aglomerados podem 

apresentar-se de forma organizada, como é o exemplo da OPEP (Organização dos Países 

Produtores de Petróleo), ou na forma de truste em que o mais fraco renuncia à independência 

econômica e passa a atuar como membro de um comitê que será o responsável por gerir o 

interesse do grupo, sem perder um certo grau de autonomia (Kon, 1999). 

“A cartel is a collusive arrangement among firms designed to limit compettition.” 

(AWH: 1976, p.336). Conforme será apresentado na seção 2.5, a indústria estanífera passou 

quase todo o século XX na tutela de uma entidade que gerenciava acordos que tinha como 

objetivo estabelecer o controle de preço. 

Os cartéis são freqüentemente internacionais e não existe a necessidade de que todos 

os produtores, pertencentes a uma indústria, integrem o cartel, mas quanto maior o 

subconjunto de produtores, mais forte será o controle exercido. Para o sucesso pode-se 

apontar dois elementos fundamentais: i) necessidade de estabilidade, ao firmarem um acordo 

os participantes devem cumpri-lo firmemente; e ii) quanto maior o poder de mercado mais 

vantajoso e fácil é a manutenção dos acordos (Pindyck e Rubinfeld, 1994). 

Em algumas indústrias, a entrada é controlada por concessões, espécie de autorização 

para a atuação, como caso das mineradoras e das companhias aéreas. A patente é uma 

concessão de direito exclusivo para um processo ou um produto, quando a patente cobre um 

novo produto ela freqüentemente levará a um monopólio ou oligopólio. No entanto, mesmo 

para caso de novos produtos, as patentes não têm desempenhado papel importante na 

formação da concentração industrial (Stigler, 1970). 
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Alternativamente, pode-se apoiar em decisões governamentais para explicar a 

concentração de alguns setores, em especial o de exploração mineral. Mesmo qualidades 

superiores de recursos minerais, possibilitadas por fonte excepcional, não seriam capazes de 

concentrar o setor de mineração, a menos que, firmas individuais tenham economias, ou pelo 

menos não tenham deseconomias de escala apreciáveis. Mais freqüente para explicar a 

concentração na extração mineral é a elaboração de cartéis compulsórios (Stigler, 1970). 

“Uma solução é o chamado cartel compulsório, segundo o qual, um órgão do governo 

impõe restrições obrigatórias de produção e marketing a cada uma das firmas. Os primeiros 

cartéis verdadeiramente modernos (datando do fim do século XVIII) eram desse tipo, e os 

governos (inclusive o dos Estados Unidos) continuaram pelos anos afora a encorajar a 

restrição à produção em algumas indústrias, particularmente no que se refere a matérias-

primas como petróleo, tabaco, carvão, açúcar, estanho, chá, café e borracha.” (SCHERER: 

1979, p. 59). 

 Como em um mercado oligopolista há somente um pequeno número de vendedores, 

uma característica-chave do oligopólio é a tensão entre a cooperação e o interesse próprio. 

(Mankiw, 2005). Existem fatores que dificultam a coordenação empresarial, ou mesmo 

inviabiliza estes acordos: dificuldade na detecção da violação ao acordo, assimetrias nas 

estruturas de custos, número de empresas presentes no mercado e alterações nas condições 

dos presentes no mercado. Por outro lado, a liderança de preço é a forma mais importante de 

se conciliar uma coordenação (Rocha, 2002). 

O comportamento defensivo pode ser uma tônica do setor oligopolista, em casos de 

mudanças nos preços para baixo, todos participantes seguiriam, refletindo em variações 

mínimas na demanda, enquanto elevações de preços não seriam seguidas pelas rivais. Os 

comportamentos são muitos indeterminados, ressaltando a necessidade de estudos setoriais 

para que seja possível compreender o comportamento de preço nos mercados oligopolizados 

(Rocha, 2002). 



 22 

 

1.3 EVOLUÇÃO DA TEORIA E ESTRUTURA DE PREÇO NO OLIGOPÓLIO CONCENTRADO 

 

O estanho como um produto primário é homogêneo, deve ser analisado nas condições 

de oferta no longo prazo, visto que os preços dos produtos primários no curto prazo respeitam 

a lógica da oferta e da demanda dos mercados constituídos (bolsas de mercadorias), porém, as 

características de longo prazo, que nos interessa, serão determinadas pelos esforços de 

controlar a oferta para manter o preço acima do custo marginal. 

Os modelos que estudam o comportamento do oligopólio homogêneo vão se 

preocupar fortemente em explicar a formação do preço. Estes modelos partem de duas 

variáveis básicas: preço ou quantidade. Assumem as empresas que estão interessadas em 

maximizar seu retorno, dado um conjunto de circunstâncias de seus modelos. E todos os 

modelos partiram do princípio de que não existe conluio entre os participantes (Boff, 2002). 

Os acordos formais para fixação de preços e divisão de mercados, predominante no 

início do século XX, foram cedendo lugar a outras formas de fixação de preços (Possas, 

1987). Esta situação acaba confrontando o estudo da economia industrial com a questão da 

formação de preços em um mercado suprido por poucas firmas, apresentar-se-á, brevemente, 

alguns modelos que contribuíram para o amadurecimento do estudo dos preços da formação 

de preços no oligopólio. 

Utiliza-se como base para interpretação da indústria do estanho o modelo de Labini 

(1986) elaborado para explicar a determinação de preços em um oligopólio concentrado. Os 

modelos que o antecederam Cornout, Chamberlin, Bertrand, Edgeworth, Stackelberg e, 

finalmente, Hall e Hich serviram de base para o desenvolvimento do modelo de custo pleno8. 

                                                
8  Os modelos mencionados estão sucintamente apresentados em Kon (1999) e Boff (2002). 
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Antes da apresentação do modelo, deve-se fazer duas observações relevantes para o correto 

entendimento do mesmo. 

Primeiro sobre a liderança de preços, que é uma das possibilidades de coordenação do 

oligopólio9 a fim de fixarem seus preços acima de seus custos marginais. A liderança exige 

um conjunto de práticas nas quais as mudanças de preços feitas por uma empresa líder são 

comunicadas e aceitas pelas demais empresas, pode-se apresentar em três situações distintas: 

i) liderança de preço da firma dominante: ocorre quando uma empresa possui mais de 50% do 

mercado total de uma indústria, os produtos são homogêneos e as demais empresas são 

pequenas para influenciarem significativamente os preços10; ii) liderança colusiva: as 

empresas reconhecem, como no enunciado de Kalecki, seus interesses comuns e possuem 

alguma liberdade na determinação de seus preços por possuírem produtos heterogêneos e iii) 

liderança barométrica: com características similares a liderança colusiva com uma grande e 

importante ressalva, as empresas não têm a percepção da melhor estratégia, que é seguir a 

líder, assim apresenta-se situações em que, parcela das empresas segue a líder e outras 

ocasiões em que se alterna a empresa “líder” (Scherer, 1979).  

Quanto mais homogêneo o produto, ou quanto mais padronizados em qualidades, lotes 

e serviços, melhores são as condições para os acordos, mas piores serão os lucros se os 

fregueses querem produtos diferenciados. Assim, os acordos para determinação de preço 

serão mais custosos quanto maiores os números de participantes e mais rápida forem as 

mudanças na oferta (Stigler, 1970). Abri-se caminho para entender a importância, e relevância 

dos oligopólios no fornecimento de matérias-primas, visto as condições favoráveis de 

articulação de acordos e, igualmente, melhores são as condições para a liderança de preços, 

conforme as características enunciadas há pouco. 

                                                
9 O conluio e a formação de cartéis seria uma outra possibilidade de manter os preços acima do preço 
competitivo. 
10 O autor salienta que se trata de um caso muito específico mas de valor ilustrativo importante, justificando sua 
importância dentre as possibilidades. 
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Segundo, na determinação de preços sobre a ótica da demanda quebrada, que objetiva 

determinar como os preços eram decididos pelas empresas, criticando o irrealismo da teoria 

marginalista. A prática entre os homens de negócio é utilizar-se do custo total (full cost) para 

determinarem suas receitas liquidas, que é diferente nas diversas firmas (Hall e Hich, 1951).  

O preço é determinado por um complexo de forças que podem ser consideradas 

exclusivamente relacionadas com o setor produtivo como um todo, no qual o empresário 

opera (Labini, 1986). A insuficiência do modelo consistia na impossibilidade de explicar os 

movimentos de longo prazo, principalmente por não contemplar as possibilidades de alteração  

na estrutura da indústria (Possas, 1987). 

  Partindo do trabalho da demanda quebrada, Labini, desenvolve um novo enfoque em 

que desconsidera o mecanismo de formação de preços baseado na premissa de preço igualar-

se ao custo marginal e a receita marginal e sugere um novo modelo de formação de preços 

baseado no custo pleno, que incorpora custos de produção, margem para cobrir custos fixos e 

a margem de lucro liquido (Kon, 1999). Outra virtude do modelo é de compatibilizar a idéia 

de custo pleno com a teoria das barreiras a entrada de forma dinâmica (Possas, 1987). 

A crítica central de Labini (1986) ao custo total de Hall e Hich (1951) é que ele está 

relacionado somente ao empresário individual não podendo ser aplicado à indústria como um 

todo.  Outras considerações importantes são as barreiras de entrada, ao conceber uma 

quantidade móvel de participantes busca abrir caminho para explicações menos psicológicas e 

diminui a importância da curva de demanda na explicação. 

Os elementos fundamentais para se determinar o preço são: a) a extensão absoluta do 

mercado; b) a elasticidade da demanda; c) as diferentes tecnologias e d) os preços dos fatores 

variáveis e das máquinas, os quais influenciam juntamente com as tecnologias na 

determinação do custo total médio das empresas (Labini, 1986). O preço se determinará por 

aquilo que o autor chama de fórmula composta de custo total: 
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K P = ( X 
+ V ) ( 1 + s ) 

 

Onde:  p = preço; 

  K = custo total; 

  x = quantidade produzida; 

  v = custo direto unitário; 

  s = taxa mínima de lucro. 

 

O autor não trabalha com um único preço de “equilíbrio”, as empresas maiores que 

são as empresas em condições de determinar o preço a ser praticado na indústria, têm três 

opções: i) preço mínimo, que garante à empresa um retorno mínimo de capital; ii) preço de 

exclusão, que impede a entrada de novas empresas, pois não assegura a estas taxa mínima de 

lucro mínimo; e iii) preço de eliminação, inferior ao custo variável da concorrente, com o 

intuito de eliminá-la do mercado (Kon, 1999). 

“Vimos que os preços de equilíbrio são múltiplos. São preços de equilíbrio no sentido 

que, uma vez estabelecido um desses preços, nenhum dos oligopolistas tem interesse em 

mudar. Isso, porém não significa que o problema do Oligopólio seja indeterminado, no 

sentido que comumente se dá à expressão. Significa admitir diversas situações de equilíbrio, 

perfeitamente determinadas, segundo as específicas hipóteses adotadas.” (LABINI: 1986, 

p.64). 

Observa-se que para empresas com produtos homogêneos, os preços devem ser iguais, 

não existindo possibilidade de discriminação de preços, assim o preço fixado será o preço 

mais alto dentre os participantes, de forma a permitir que as empresas menos eficientes se 
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mantenham produzindo e com a rentabilidade mínima exigida, o que concomitantemente 

garantirá as empresa líderes uma rentabilidade acima do normal.  

Fatores que perturbem a ordem vigente nos custos das price leaders levam a mudanças 

na situação de equilíbrio: i) ajuste que visa simplesmente recompor a taxa de lucro pela 

empresa líder; ii) ajuste na estrutura da indústria.  

Outros fatores que podem ser perturbadores do equilíbrio, mudança tecnológica 

quando não acessível a todas as empresas, ou seja, acessíveis apenas as maiores, podem 

resultar em maiores lucros sem mudanças na estrutura de mercado, ou ainda, mudanças na 

estrutura de mercado – expulsão de alguns concorrentes (pequenos) – com ou sem mudanças 

nos preços. O fator determinante para o comportamento dos preços em situações de 

reestruturação da indústria é a fase do ciclo econômico: prosperidade, estagnação, depressão 

ou retomada, no momento da expulsão (Labini, 1986). 

Sendo elemento importante na determinação do equilíbrio em momentos de disputa de 

mercado deve-se ressaltar a sensibilidade às etapas do ciclo econômico da indústria com 

produtos homogêneos e aos nossos interesses, de forma especial, a indústria de matérias-

primas. Esta sensibilidade se dá em virtude de sua estrutura e leva o setor a dificuldades de 

manter os equilíbrios estabelecidos em outras circunstâncias de demanda. 

As matérias-primas industriais apresentam um conjunto de característica, que leva a 

uma tendência a flutuações mais abruptas nas mudanças dos ciclos econômicos, isto quer 

dizer que, no processo de queda dos preços existem dificuldades para amortecer, levando a 

mudanças importantes nos preços, enquanto na retomada do ciclo, no processo de ascensão a 

elevação na demanda, tende a se traduzir em oscilações positivas e importantes nos preços. 

Este comportamento vem das dificuldades de resposta imediata às mudanças na demanda, 

estas dificuldades originam-se em estruturas produtivas muito complexas e com grande 

quantidade de capital imobilizado, empresas com estas características necessitam inicialmente 
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de prazos maiores para responderem as variações de demanda, transferindo para o preço as 

mudanças (Hilferding, 1985). Deve-se reforçar o argumento de abertura desta seção, sendo a 

demanda inelástica, a mudança de ciclo leva a choques que possibilitam a modificação da 

estrutura da indústria por modificarem seus preços e custos. 

O oligopólio concentrado no momento de uma forte crise poderá sofrer uma pressão 

para atuar com preço abaixo do break even point11, levando o grupo a uma forte pressão 

determinada por mudanças não impostas pela empresa líder, mas pelas condições gerais do 

mercado. Caso o preço esteja abaixo da composição dos custos fixos, as empresas suportam 

com certa tranqüilidade até mesmo um período relativamente longo, no entanto, se o preço 

não cobrir os custos diretos, as empresas, sobretudo as menores, não podem conviver por um 

período longo12 (Labini, 1986). 

O oligopólio concentrado tende a um equilíbrio, ainda que relativo, e a determinação 

de preço em um mercado suprido nestas condições apresentará relações com as características 

do produto e do mercado. As matérias-primas industriais, como o estanho, com a baixa 

elasticidade preço-demanda, que reduz as barreiras à entrada, têm seu poder de fixação de 

preços reduzidos. 

 

1.4 INVESTIMENTO: ELEMENTOS TEÓRICOS PARA O OLIGOPÓLIO 

 

O modelo de Labini adota uma postura de manutenção dos preços na hipótese da 

entrada de uma nova rival, ajustando a produção, promovendo uma acomodação da 

capacidade adicional introduzida na indústria (Kupfer, 2002). O investimento como forma de 

controle da oferta na indústria, ganha enorme importância nesta circunstância por determinar 

a ociosidade dentro do setor.  

                                                
11 Ponto de equilíbrio: empate entre despesas e receitas de uma empresa.  
12 O autor usa esta ponderação ao tratar do preço de expulsão de um rival. 
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 A decisão de investimento, no nível microeconômico, é explicada a partir da 

comparação entre a eficiência marginal do capital e a taxa de juros. A eficiência marginal do 

capital depende de duas variáveis, as expectativas de longo prazo formuladas pelos 

empresários e o preço do capital. Assim, quando o investimento em capital apresenta um 

retorno maior que a aplicação disponível em juros, títulos públicos, o empresário realizará o 

investimento13 (Herscovici, s/d). 

Por outro lado, pode-se explicar a o investimento, exclusivamente por fatores 

endógenos, o simples fato das firmas acumularem poupança, é capaz de explicar porque após 

algum tempo as empresas realizam investimentos, objetivando acumular recursos de nível 

interno em volume maior (Steindl, 1986). 

Os determinantes das decisões de investimento em capital aparecem condicionados a: 

i) acumulação bruta de capital pelas firmas a partir dos lucros correntes, ou seja, sua poupança 

bruta corrente; ii) modificações nos lucros e modificações no estoque de capital fixo, os quais, 

conjuntamente determinam modificações na taxa de lucros; e iii) elevação dos lucros por 

unidade de tempo, um aumento do começo do período torna atraente projetos antes 

considerados não lucrativos (Kalecki, 1977). 

 “Em resumo: a taxa de decisões de investimento, D, é, como primeira aproximação, 

função crescente da poupança bruta, S, e da taxa de modificação do montante de lucros, 

'P/'t, e função decrescente da taxa de modificação do estoque de capital em equipamento, 

'K/'t. Supondo, ademais uma relação linear.” (KALECKI: 1977, p.119). 

 

'�P '�K D = aS + b 
'�t 

- c 
'�t 

+ D 

 
                                                
13 Os ativos financeiros e bens de capital não são substitutos entre si, ou seja, a demanda por ativos de capital não 
guarda nenhuma relação com o preço dos ativos financeiros, da mesma forma como a demanda pelos mesmos 
não é influenciada pela taxa de retorno sobre os ativos de capital. A taxa de juros, neste caso, seria dada como 
uma variável exógena, determinada pelo banco central (Oreiro, 2001). 
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Onde:  a,b,c e d são constantes sujeitas a modificações a longo prazo. 

 

O potencial de acumulação do oligopólio, porém, não pode ser determinado 

isoladamente por fatores exógenos de crescimento da demanda global, nem somente pela taxa 

interna de lucro. É indispensável levar em conta, para entender o movimento das grandes 

empresas, que elas crescem à frente da demanda, isto é, possuem capacidade ociosa planejada. 

O oligopólio puro o faz basicamente por conta das descontinuidades técnicas e das barreiras à 

entrada (Tavares, 1998). 

Uma política deliberada de “construir além da demanda”, ou seja, capacidade 

excedente planejada, desconsiderando aquelas oriundas de flutuações e que desaparece com 

alguns ajustes na gestão do empreendimento, poderia inverter a lógica da argumentação da 

teoria da concorrência imperfeita. Em lugar de explicar a existência da capacidade de 

excedente, em condições de equilíbrio, mediante margens de lucros excessivas, ela explica 

essas margens pela manutenção deliberada de capacidade excedente.(Steindl, 1986). 

Em certo momento, a capacidade produtiva ociosa é ampla, pode-se observar, ao 

mesmo tempo, lucros atuais elevados, forte aumento da demanda e poucos investimentos, 

exatamente porque o aumento da demanda pode ser atendido pela utilização da capacidade 

produtiva existente, sem necessidade de novos investimentos. Estes podem ser feitos, mas não 

são utilizados, porque não há conveniência de utilizá-los (Labini, 1986). 

Existe capacidade ociosa em elevado grau, pelo menos durante boa parte do ciclo, 

mesmo em termos médios, o grau de utilização dos equipamentos será substancialmente 

inferior ao máximo possível e atingido no ápice da prosperidade. Isto se explica, pelo menos 

em parte, também pela existência de um hiato temporal entre a decisão de investir e o 

funcionamento do capital fixo idealizado (Kalecki, 1977).  
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As inovações técnicas figuram entre os mais importantes fatores para que o 

investimento líquido se realize a longo prazo, outros fatores igualmente exógenos, como os 

crescimentos populacionais também são atribuídos como determinantes para o investimento. 

Ao contrário desses pontos de vistas, pode-se analisar a teoria dos investimentos sobre a ótica 

endógena. Sob esse ângulo, o investimento líquido é provocado por estímulo de quatro fatores 

econômicos: i) a acumulação interna mais recente; ii) o grau de utilização; iii) o grau de 

endividamento14; e iv) a taxa de lucro (Steindl, 1986). 

As inovações não podem ser consideradas a força motriz do investimento, afetando 

apenas a forma do investimento líquido, sendo os quatro elementos acima os verdadeiros 

determinantes do investimento (Steindl, 1986). As grandes empresas já existentes usaram seu 

poder de controle sobre as inovações, distribuindo no tempo a realização das inovações, de 

modo a reduzir as perdas que adviriam da obsolescência dos equipamentos instalados (Labini, 

1986). 

As inovações que agora podem ser “estocadas”, estão subdivididas em três grupos: 

produção de um novo bem; variação dos coeficientes técnicos na produção dos bens já 

existentes e variação na qualidade dos produtos, e todas as inovações criam oportunidades de 

investimentos (Labini, 1986). 

Faz-se um pequeno adendo para observar que esta possibilidade de estocagem em um 

regime de concorrência é absolutamente inconcebível, contudo, em setores concentrados, e 

conforme é abordado na segunda seção deste capítulo, a destruição criativa de Shumpeter já 

não se manifesta com o mesmo ímpeto, e a “força do capitalismo” já não poderia ser creditada 

à incessante busca pela inovação. 

                                                
14 Existe uma divergência entre Steindl e Labini quanto ao papel do sistema financeiro para fomentar os 
investimentos, ficaremos com a consideração de Steindl por se aproximar aos nossos propósitos, mas cabe 
certamente a ressalva. “No capitalismo oligopolístico, perde importância, nos setores altamente concentrados, o 
crédito bancário e a criação de meios de pagamentos realizados pelos bancos para financiamento das inovações. 
As grandes empresas podem financiar as inovações totalmente ou em grande parte, com seus próprios lucros, 
que são no total e em geral também unitariamente elevados” (LABINI: 1986, p. 153). 
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O equilíbrio com capacidade ociosa planejada necessita de compreensão. Admitindo-

se que as plantas industriais sejam plantas que exigem capacidade de produção discreta, ou 

seja, não é possível acompanhar o crescimento exato do mercado, a capacidade produtiva 

instalada crescerá em saltos, e enquanto a demanda cresce de maneira mais uniforme, em 

especial para plantas industrias que operam em grande escala (Steindl, 1986). 

Assim, a estratégia de realizar investimento por parte da empresa líder de mercado, 

terá como conseqüência, a necessidade de uma nova acomodação dentro do oligopólio, com 

medidas para expulsar rivais do mercado, possibilitando o uso mais intenso do novo capital, 

ou um aumento da capacidade ociosa por parte da líder, caso ela não ataque o mercado das 

demais integrantes, ficando capaz de absorver futuras variações da demanda sem exigência de 

outros investimentos. 

 

1.5 POLÍTICA INDUSTRIAL: ELEMENTOS PARA INDÚSTRIA DO ESTANHO NO BRASIL 

 

Todas as correntes de pensamento aceitam que as forças de mercado podem ser 

incapazes de criar uma coincidência entre o ótimo privado e o ótimo social. Esta 

incapacidade, ou falha de mercado, entre o que é o melhor para as empresas e para os 

empresários nem sempre é o melhor para a sociedade (Furtado, 2004). 

Ainda assim, a participação do Estado como elemento de fomento das atividades 

produtivas é um tema bastante controvertido na ciência econômica (Ferraz, De Paula e 

Kupfer, 2002). A política industrial constitui um caminho para romper limites estreitos e abrir 

novas oportunidades. Eliminando barreiras e desbravando caminhos, fortalecendo o 

movimento das empresas e de setores por veredas previamente estabelecidas (Furtado, 2004). 

O tratamento e a profundidade das políticas aceitas pelas diferentes correntes 

econômicas estão delimitadas no trabalho de Ferraz, De Paula e Kupfer (2002), o tratamento 
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mínimo aceito “universalmente”15, o de corrigir falhas de mercado é suficiente, visto que, 

olha-se para uma indústria com perfil oligopolista, que por definição é uma falha de mercado. 

A política industrial é descrita de acordo com os instrumentos utilizados e os objetivos 

estabelecidos. Apresentam-se as duas possibilidades, conforme apontadas por Ferraz, De 

Paula e Kupfer (2002): 

I – Políticas Industriais Horizontais: as que buscam melhorar o desempenho da 

economia na sua totalidade, sem privilegiar uma indústria específica. Atuam, de forma geral: 

i) na estrutura de concorrência e na repressão a condutas anticompetitivas e no controle de 

atos de concentração; ii) infra-estrutura, políticas de concessões (privatizações) e controle 

administrativo de preços; iii) comércio exterior e políticas tarifárias e não-tarifárias de 

concorrência internacional desleal; e iv) proteção à propriedade intelectual, garantia legal de 

marcas patentes e transferência de tecnologia. Vários são os instrumentos mobilizados pelo 

Estado para fomentar a política, sendo os mais comuns: a) incentivo aos gastos com pesquisa 

e desenvolvimento; b) crédito e financiamentos de longo prazo; c) deduções fiscais em âmbito 

nacional, estadual ou municipal; e d) mecanismos preferenciais para fornecedores locais nas 

compras e obras governamentais. 

II – Políticas Industriais Verticais: as que buscam de forma deliberada privilegiar uma 

indústria específica, o Estado aplica uma ou um conjunto de medidas descritas acima 

privilegiando uma empresa, um conjunto de empresas, uma indústria ou ainda uma cadeia 

produtiva. As justificativas para a seleção baseiam-se em: i) indústria com maior valor 

agregado, o que possibilitaria uma elevação da renda per capita; ii) elevada capacidade de 

encadeamento, grande efeito multiplicador, com efeitos para frente (como a indústria de 

insumos básicos) e efeitos para trás (como a indústria de bens de consumo durável); iii) 

indústrias com dinamismo potencial dada as vantagens de renda agregada mais elevada; e iv) 

                                                
15 Tratamento mínimo visto que na ótica desenvolvimentista, por exemplo, o Estado deve ser o promotor do 
desenvolvimento. 



 33 

indústrias nascentes ou com retornos crescentes, o Estado deveria estimular o 

desenvolvimento de indústrias novas, com custos maiores dos que os custos verificados em 

países em que o setor em questão já está estabelecido. 

Destaca-se, apesar das ênfases distintas, que os países, geralmente adotam políticas de 

cunho horizontal e vertical simultaneamente. No âmbito dos países da OCDE (Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) recorre-se predominantemente com 

instrumentos de cunho horizontal, recorrendo a políticas verticais para indústrias nascentes ou 

em decadência (Ferraz, De Paula e Kupfer, 2002). 

Uma política industrial deve ter como compromisso essencial a eficiência, criando 

modelos que possam ser reproduzidos, gastando pouco e multiplicando os resultados, por sua 

ação direta ou apontando os caminhos (Furtado, 2004). 

O foco de uma política industrial é a firma, locus primordial do processo decisório 

atinente aos processos de geração, aprendizado e difusão tecnológica e, de uma forma geral, 

ao investimento. A orientação de uma política dessa natureza deve estar pautada pela criação 

e sustentação de um ambiente de seleção propício ao desenvolvimento destes processos. 

(Baptista, 2000). 

Ressalta-se novamente, a impossibilidade de implantar uma política industrial, sem a 

preocupação com o ambiente em que esta política e os beneficiados por esta política estão 

inseridos. Os dois atributos fundamentais para a criação e manutenção deste ambiente são a 

premiação de esforços privados orientados para a inovação e o aprendizado tecnológico, e 

conjuntamente, a garantia da variedade, necessária à manutenção da rivalidade entre os 

agentes e a criatividade (Baptista, 2000).  

“O ponto essencial é que a intervenção estatal deve ser, a um só tempo, sistêmica e 

estrutural, no sentido de que deve privilegiar a atuação estatal nas interdependências que 

envolvem as empresas no setor industrial e que estas interdependências são específicas às 
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diferentes estruturas econômicas, impondo requerimentos diferentes de competitividade.” 

(GADELHA: 2001, p.163-164). 

Com as transformações ocorridas em escala mundial desde meados da década de 70, 

importantes alterações aos limites e escopo da política industrial foram estabelecidas, por 

vezes elevando consideravelmente sua relevância no contexto da reestruturação produtiva. 

Pode-se, sintetizar em dois movimentos mundiais distintos a globalização16 e a acelerada 

incorporação de inovações tecnológicas e gerenciais (Gonçalves, 1998). 

Assim sendo, a internacionalização da economia tem que ser pensada no contexto da 

política industrial. Atuando por ação dos capitais privados, mas com o apoio governamental,  

inclusive com recursos públicos, no contexto brasileiro a necessidade de promover a 

competitividade do sistema econômico e industrial brasileiro, passa por uma orientação 

definitiva rumo a internacionalização (Furtado, 2004). 

O setor financeiro brasileiro sofre problemas para prover a iniciativa privada de 

capitais de longo prazo, o equacionamento desta questão é de extrema complexidade, envolve 

desde o perfil histórico do sistema, até a necessidade de ajustamento do setor público 

(Gonçalves, 1998). O único provedor freqüente de capital de longo prazo para projetos de 

risco, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico-Social), possibilita mais 

facilidades a empresas de porte médio e grande, ainda assim, com limitações temporais que 

prejudicam a competitividade internacional brasileira (Hay, 1998). 

É importante assim distinguir a política econômica, macroeconômica geral da política 

industrial, delimitando os impactos principalmente na morfologia do tecido industrial 

(Baptista, 2000). Os determinantes de uma política industrial passam, necessariamente por 

restrições de recursos, mas parece imprescindível lançar mão de uma política inserida no 

                                                
16 Movimento genérico de intensificação dos fluxos internacionais de comércio, capital e tecnologia (Gonçalves, 
1998). 
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contexto macroeconômico nacional e nas variantes internacionais, imprescindíveis ao menos 

para contrapor-se às estruturas oligopolizadas prevalecentes em grandes e importantes setores. 
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2. CAPÍTULO II 

A INDÚSTRIA ESTANÍFERA NO MUNDO: UTILIDADE, CARACTERÍSTICAS, PRODUÇÃO E 

ACORDOS INTERNACIONAIS 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar características gerais sobre o estanho, 

envolvendo nesta apresentação aspectos centrais do produto, indústria e das regiões 

produtoras. O conjunto desta estrutura específica do setor do estanho será utilizado nos 

demais capítulos como suporte para as interpretações, de forma que mesmo breve, a 

contextualização é fundamental para o trabalho. 

O encerramento do capítulo apresenta questões relevantes para a compreensão da 

análise, visto que os acordos internacionais que caracterizam o setor durante boa parte do 

século XX, são básicos para a análise do funcionamento do setor e remeterá, já a partir deste 

ponto, ao referencial teórico constituído no primeiro capítulo. Concomitantemente, inicia-se a 

introdução da participação brasileira no setor, que é o objetivo principal do trabalho e se 

desenvolverá nos dois capítulos seguintes. 

 

2.2 APLICAÇÕES ECONÔMICAS 

 

O estanho foi um dos primeiros metais a ser trabalhado pelo homem, visto que o uso 

do bronze17 remonta a 3.500 a 3.200 a.C., segundo estudos arqueológicos. O uso primitivo 

deste metal, aplicado originalmente para a manufatura de armas e ferramentas deve-se a suas 

                                                
17 O bronze é  uma liga composta de cobre e estanho. 
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peculiaridades físicas e químicas (DNPM18, 2001). Dentre as características peculiares do 

estanho, destaca-se: baixo ponto de fusão (231,9º), maleável, dúctil, dureza maior que a do 

chumbo, facilidade de formar ligas com outros metais, resistência à corrosão, não toxidez e 

sua boa aparência (Hanan, 1983). 

Algumas destas mesmas características resultam de seu consumo industrial 

contemporâneo, com algumas características adicionais agregadas ao longo do 

desenvolvimento do seu uso industrial como a capacidade de formar compostos químicos e 

sua capacidade de melhorar a performance do produto original quando utilizada como um 

aditivo. O estanho em suas aplicações metalúrgicas encontra-se quase sempre combinado com 

outros metais, quer como elemento de formação de liga ou como revestimento (Alves, 1989).  

A evolução do consumo do estanho pode ser associada em grande medida à evolução 

da sociedade industrial, ou mais diretamente pelo consumo de embalagens alimentícias e ao 

consumo de veículos, as duas fontes mais importantes de consumo final do estanho ao longo 

do século XX (Fox, 1974). As aplicações mais relevantes do estanho atualmente, 

considerando-se o estanho contido, são respectivamente: as ligas de estanho, folha-de-flandres 

(tinplates), consumindo respectivamente 32 e 27% do consumo aparente LME (London Metal 

Exchange). A seguir, apresentam-se alguns dos principais usos industriais do estanho, 

segundo ITRI (International Tin Research Institute). 

I - Folha-de-Flandres: a fabricação de tinplates é a principal aplicação do estanho no 

Brasil, e foi ao longo de quase todo século XX a principal aplicação no mundo, consiste em 

revestir uma chapa de aço com estanho, dando maior afinidade para a solda, melhor 

aparência, não oxidação e reação química. Cerca de 90% das chapas destinam-se à fabricação 

de embalagem, sendo a indústria alimentícia a principal consumidora final deste produto. 

                                                
18 Departamento Nacional de Produção Mineral. 
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II - Ligas de Estanho: existe uma combinação muito grande de ligas de estanho 

disponível e consumida atualmente, a seguir, apresentam-se apenas as mais 

importantes/tradicionais: 

1 Solda: atualmente responsável no mercado internacional pela maior fatia do consumo 

do estanho, desbancando a indústria de embalagem. A solda é um composto binário, 

usualmente formado a partir de estanho (60%) e chumbo19, o baixo ponto de fusão e sua 

boa aparência garantem boa penetração nas industrias automobilísticas e de eletro-

eletrônico; 

2 Bronze: liga composta de cobre e estanho, atualmente utiliza-se a proporção 9:1, 

podendo apresentar variações, utilizado em maior escala na indústria naval e química; 

3 Ligas de pewter: composta de estanho, antimônio e cobre, são utilizadas desde o 

Império Romano para a confecção de artigos doméstico e eclesiástico, no Brasil, 

respondia em 1993 por 7% do consumo de estanho. 

III - Compostos químicos: a aplicação de estanho como elemento químico tem se 

ampliado nos últimos anos, destaca-se a utilização como estabilizador para a fabricação do 

PVC (cloreto de polivynil) e a na utilização de fungicidas degradáveis não contaminantes do 

meio ambiente. 

IV – Outros: o uso do estanho na construção civil, apesar de pequeno, tem apresentado 

crescimento, uso tradicional em tintas especiais. 

Devido ao seu custo elevado, quando comparado a outros metais, existe uma constante 

preocupação com a redução do consumo do estanho, ou quando possível sua eliminação, é o 

caso da indústria siderúrgica na aplicação em embalagens, que buscou formas para consumir 

uma quantidade menor de estanho por tonelada de aço aplicada às embalagens de folha-de-

flandres (Hanan, 1983).  
                                                
19 Na última década do século XX o chumbo vem cedendo espaço para outros metais devido a sua toxidade, sem 
prejuízos para o uso do estanho nas soldas. 
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A intensidade20 de uso do estanho na fabricação de folha-de-flandres nos E.U.A. 

reduziu-se em praticamente 50% na década de 1950 com a substituição do método de banho 

quente pelo método de eletrodeposição21, que se difundiu pelo Japão e CEE (Comunidade 

Econômica Européia) já no final da década de 1960, o consumo de folha-de-flandres mais que 

duplicou, no mesmo período, resultando em saldo favorável, ainda que preocupante para a 

indústria do estanho. Nas décadas seguintes a indústria de embalagens de aço sofreria ataques 

da indústria do alumínio e da indústria de plásticos com a PET (Tereftalato de Polietileno), 

sofrendo assim, a indústria do estanho com a redução da intensidade de uso devido à mudança 

de tecnologia empregada, e posteriormente, com a substituição das embalagens de aço por 

outras de alumínio e plástico. Ao analisar o período entre 1970-1987, conforme a tabela 

abaixo, constata-se a maturidade da indústria do estanho, tendo suas aplicações difundidas e 

que, provavelmente, já estaria entrando em uma fase de declínio (Alves, 1989). 

 

Tabela 01 – Evolução do consumo de estanho por segmento no mundo: entre 1975 e 2004. 

Ano Utilização 

1975 1980 1985 1995 2004 

 Folha-de-Flandres 43% 40% 32% 30% 27% 

 Solda 24% 26% 32% 31% 32% 

 Outros 32% 34% 37% 39% 41% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Hanan (1983); Alves (1989); Rodrigues (1997) e LME (2004). 

 

As aplicações mais relevantes continuam a ser o mercado de embalagem com as 

folhas-de-flandres e as soldas, para estas últimas, notadamente, destinadas às indústrias 

automobilísticas, telecomunicações e eletro-eletrônico (Hanan, 1983) A indústria do estanho 

                                                
20 O conceito de intensidade de uso utilizado pelos geólogos diz respeito à quantidade de minério contido 
consumido no processo em relação ao total produzido. 
21 O banho de estanho consiste em mergulhar o laminado devidamente preparado em estanho, a eletrodeposição 
ou deposição eletrolítica consiste em um processo de eletrodeposição do metal em uma solução aquosa de seus 
sais. 
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sofreu também com a queda no consumo da indústria automobilística, que substituiu 

parcialmente a solda estanhada por outras técnicas, utilizando-se de outros metais não-

ferrosos (Fox, 1974). O processo de redução da intensidade do uso do estanho não é 

propriamente uma novidade, visto que, mesmo na década de 50 e 60 o setor já vinha sofrendo, 

principalmente pelo seu elevado custo. 

A busca por novas aplicações comandadas pela ITRI não apresenta resultados de 

impacto, principalmente quanto à diversificação. Devendo a indústria procurar contrabalançar 

as perdas, através da diversificação do emprego do estanho, tornando-o menos vulnerável a 

substituições (Hanan, 1983). Mais recentemente, a indústria siderúrgica preparou uma 

ofensiva a partir de melhorias tecnológicas para reconquistar parte do mercado cedido nas 

últimas duas décadas, assim a expansão do setor estanífero continua a reboque das aplicações 

tradicionais (DNPM, 2001). 

Nos últimos anos, o consumo como componente químico representou uma 

possibilidade de ganho, as empresas do setor pelo crescimento e, principalmente, pelo preço 

diferenciado que esta linha representa por não guardar as características de uma commoditie, 

no entanto, no Brasil o consumo nesta modalidade representou no ano de 2003 uma parcela 

inferior a 10% do total. 

 

2.3  ESPECIFICIDADES TÉCNICAS SOBRE A INDÚSTRIA DO ESTANHO  

 

O estanho é um mineral relativamente raro, a maior parte das reservas é de baixo teor, 

o que dificulta ou inviabiliza sua exploração econômica, contudo, a extração do metal, quando 

em teores mais elevados é bastante simples (Fonseca, 1977). O principal minério do estanho é 

a cassiterita ou óxido de estanho (SnO2), geralmente, associada a granitos, no entanto, a maior 
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parte do estanho explorável economicamente é de depósitos de placers22, ou jazidas23 

secundárias (Petri, 1983). 

Atualmente, aproximadamente 30 países produzem estanho no mundo, as maiores 

reservas mensuradas e registradas concentram-se em poucos países, a somatória das reservas 

dos seis principais países representava no ano de 2002 86,4% do total, conforme demonstra a 

tabela abaixo.   

 

Tabela 02 – Reservas de Estanho Contido em 2002 

País Toneladas (t) % do total 

 China         1.700.000   27,2 

 Malásia         1.000.000  16,0 

 Indonésia            800.000  12,8 

 Brasil            743.168  11,9 

 Peru            710.000  11,4 

 Bolívia            450.000  7,2 

 Outros   850.000  13,6 

 TOTAL 6.253.168  

Fonte: DNPM, 2004. 

 

As reservas conhecidas são suficientes para manter o consumo mundial nos patamares 

atuais por pouco mais de 20 anos. Em poucos países há a possibilidade de descoberta de 

novas e significativas jazidas. O Brasil está entre os países com maior potencial de reservas a 

ser descobertas.  

A questão da exauribilidade das reservas, ou fonte dos minérios não deve ser tomada 

como uma variável exógena, já que ela depende das descobertas, que por sua vez, são 

resultantes de uma decisão econômica de investimento (Postali, 2002). As reservas 

                                                
22 Deposito mineral sedimentar. 
23 Art.4º Código de Mineração: Toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à 
superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico. 
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conhecidas de estanho são frutos de pesquisa e trabalho para qualificar e quantificar o 

potencial mineral e econômico. Sobre este aspecto, as reservas são compatíveis com as 

decisões de investimentos tomadas em períodos anteriores.  

A condição da natural evidente apresenta-se como limitador, sendo os minerais 

recursos esgotáveis, no entanto, as perspectivas de descobertas de jazidas dependem 

diretamente do interesse em realizar investimentos em pesquisa mineral. 

A avaliação dos resultados de investimentos no segmento mineral deve seguir as 

técnicas tradicionais, sendo o fluxo de caixa descontado a forma adequada para mensurar o 

retorno, ficando na taxa de desconto a ser aplicada uma variável determinante para a seleção 

dos projetos (Coopers&Lybrand, 1997). Mesmo não sendo substitutos, os investimentos 

financeiros aparecem como alternativa e elemento fundamental de comparação para o 

investimento físico, sendo a taxa de juros, portanto, importante para a comparação pelo custo 

de oportunidade do investimento e também pelo custo do capital de terceiros. 

Um projeto de mineração passa por três etapas, a fase de pesquisa inicial, durante a 

qual se faz identificação de alvos ou ocorrências, com sondagem exploratória para gerar uma 

estimativa do potencial de recursos, a fase seguinte, de detalhamento geológico do depósito, 

estimativa dos recursos e estudos de técnicas de processamento. Estas duas etapas podem 

consumir juntas 1,2 milhão de dólares e ter duração de até cinco anos, dependendo do porte 

do projeto. Considerando, ainda, as duas etapas, 90% dos projetos são rejeitados em virtude 

dos potenciais identificados não alcançarem as dimensões ou teores necessários24 (IBRAM25, 

s/d). 

Os projetos que sobreviverem ainda têm de passar a fase de estudos de viabilidade, 

terceira e última etapa, que pode durar até três anos, quando são definidas as técnicas 

                                                
24 A carência de infra-estrutura potencializa o problema de pesquisas na região amazônica principal região 
estanífera brasileira. 
25 Instituto Brasileiro de Mineração. 
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metalúrgicas a serem empregadas e efetuados estudos de técnicas de lavra26, de custos e 

financiamento, bem como pesquisas geológicas complementares e definição da viabilidade 

econômica da mina, nesta etapa rejeitam-se 50% dos projetos anteriormente selecionados, 

alguns deles ficam à espera de melhores oportunidades (IBRAM, s/d). É apenas nesta terceira 

etapa que é possível realizar projeções futuras, com segurança, dos fluxos decorrentes da 

extração, esta característica acaba por elevar a incerteza do projeto, tornando o risco ainda 

maior. 

A indústria estanífera é composta ainda por uma característica peculiar de ser formada 

por dois segmentos, a indústria extrativa de cassiterita, e a indústria de metalurgia que 

processa o minério, transformando-o na matéria-prima para o setor industrial. A cadeia está 

íntegra em sua fase de extração e de beneficiamento metalúrgico, compondo na prática uma 

única indústria (Dantas, 2002). 

O complexo produtivo de nosso setor é, portanto, assim caracterizado, onde todos os 

importantes produtores mundiais de minério processam metalurgicamente o metal. A 

metalurgia é realizada em fornos elétricos de redução, sendo a tecnologia relativamente 

simples e de domínio público (BNDES, 2000).  

Como o estanho é composto de um processo de beneficiamento bastante simples, fica 

a extração mineral como determinante da competitividade e da viabilidade do setor. Um 

projeto sendo selecionado nas três etapas apresentadas para os projetos de mineração, entrará 

na fase da indústria de mineração que é complementada por uma necessidade de desenvolver 

a tecnologia da extração, ou a execução do que fora planejado na segunda etapa. O que 

moldou e desenvolveu as jazidas foram processos geológicos naturais. Isto nos obriga a 

aceitá-los com as características com que se apresentam. Cada jazida tem as suas 

características próprias, diferentes de lugar para lugar. (IBRAM, s/d). Conforme já destacado, 

                                                
26 Art. 36 – Código de Mineração: O conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial 
da jazida, desde a extração de substâncias minerais que contiver, até o beneficiamento das mesmas. 
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as duas últimas etapas demandam uma atenção bastante especial, exatamente por exigir, na 

maioria das vezes, desenvolvimento de técnicas específicas para o projeto a ser implantando. 

Esta característica nos remete a uma das barreiras que ajudam a explicar o pequeno 

número de empresas atuando em uma dada indústria, ‘barreiras de saída’, conforme visto na 

seção 12. Os investimentos em pesquisa mineral e grande parte dos equipamentos utilizados 

em uma mina específica são investimentos definitivos, não sendo possível recuperá-los, 

mesmo que o projeto torne-se inviável ou defronte-se como um projeto que se conclua ser 

inviável após segunda etapa, por exemplo. 

 

2.4  A INDÚSTRIA ESTANÍFERA NO MUNDO: A EVOLUÇÃO PRODUTIVA NO SÉCULO XX 

 

O comportamento dentro dos três principais centros consumidores de estanho 

apresenta variações culturais principalmente no consumo de embalagens, contudo, os padrões 

têm apresentado uma tendência de aproximação na última década. O comportamento do 

consumo mundial fica atrelado a duas variáveis, variações do PIB (Produto Interno Bruto) e a 

intensidade do uso do metal (Castro, 1988). A tabela 03 apresenta a evolução dos três 

principais consumidores mundiais em tonelagem e percentual do consumo total, 

demonstrando que os E.U.A. vem cedendo espaço no consumo. 

A evolução do consumo mundial de estanho tem apresentado um quadro de 

estagnação se comparada aos últimos 10 ou 20 anos, ou mesmo com uma tendência de queda, 

no entanto, se considerada apenas o último biênio, o setor parece apresentar uma retomada, 

com crescimento em três dos quatro principais mercados, o destaque negativo ficaram com os 

E.U.A., que entre 2002 e 2003 apresentaram recuo de 4,5 mil t, ou 9,15% de seu consumo em  

2002 (ITRI,2004). 
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Tabela 03 – Principais consumidores mundiais de estanho em toneladas e percentual do total 

para os anos de 1985 e 1997. 

1985 1997 
Países 

Selecionados 
Consumo em Mil 

Toneladas 

Consumo 
Percentual do 
Consumo total 

Consumo em Mil 
Toneladas 

Consumo 
Percentual do 
Consumo total 

 EUA                         36,2                          22,7                          51,6                          24,7  

 Europa                         29,0                          18,2                          54,9                          26,3  

 Japão                         28,7                          18,0                          25,1                          12,0  

 Geral                       159,3                          208,7    

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Empresas Brumadinho (1983) e BNDES (2000). 

 

A China tem despertado grande interesse por parte de todas as partes envolvidas com 

estanho, em face de sua posição de destaque, atualmente (2004) o segundo maior consumidor 

representando 24,01% do consumo mundial ficando atrás apenas da União Européia com 

25,02% do consumo mundial (ITRI, 2004). Em 2004, o consumo de estanho deve superar a 

marca das 300 mil t. Impulsionada pelo aquecimento econômico e, principalmente, pelo 

aumento do consumo chinês (ITRI). 

O Brasil igualmente apresenta posição de destaque entre os países consumidores de 

estanho, atualmente o Brasil é o sexto maior consumidor, ficando atrás da: União Européia, 

China, E.U.A., Japão e Coréia do Norte, segundo dados da ATPC (Association of Tin 

Producing Countries) apresentado no Balanço Mineral Brasileiro de 2001. Assim, a China e o 

Brasil são os únicos países que figuram entre os principais produtores e consumidores de 

estanho.  

A produção de estanho apresenta perspectivas favoráveis para o biênio de 2004-2005, 

assim como cresceu no biênio anterior, impulsionado pelo crescimento econômico global, 

sobretudo, do crescimento chinês e norte americano, a expectativa é de que entre 2002 e 2005 
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o consumo exceda a produção em 30,8 mil t, e que a partir de 2006 se restabeleça o equilíbrio 

(ITRI, 2004).  

A Ásia é a região produtora mais tradicional, com destaque na história da exploração e 

da indústria do estanho para a Malásia e Indonésia, e mais recentemente para a China, que se 

apresenta como líder global na produção, mantendo a região como a principal produtora 

mundial. Nas Américas, o destaque para os países andinos em dois momentos distintos, no 

início do século XX, a Bolívia, já no final do século, o Peru despontou como importante 

produtor da região (Carlin Jr, 1994). O Brasil foi o principal produtor mundial no triênio 

1988-1990, no entanto, a produção entrou em declínio desde 1991 (BNDES, 2000). Abaixo, 

apresenta-se um ranking com os principais produtores mundiais nos anos de 1982 e de 2002.  

 

Tabela 04 – Principais países produtores de estanho em 1982 e em 2002, percentual da 

produção mundial. 

1982 2002 

1º  Malasia 28,0%   1º  China 32,1%   

2º  Indonésia 18,1%   2º  Peru 26,3%   

3º  Bolívia 14,3%   3º  Indonésia 21,7%   

4º  Tailândia 14,0%   4º  Bolívia 6,1%   

5º  Autrália 6,6%   5º  Brasil 4,8%   

6º  Brasil 6,4%   6º  Autrália 2,5%   

7º  Zaire 1,3%   7º  Vietnã 1,9%   

8º  Nigéria 1,0%   8º  Malasia 1,7%   

   Outros 10,3%      Outros 2,9%   

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Empresas Brumadinho (1983) e DNPM (2004). 

 

Segue uma breve explanação do setor estanífero dos principais países produtores 

Alves (1989; e Carlin Jr, 1994 para China e Peru). 
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I - Ásia 

1 China: atualmente a maior produtora mundial, explora minas subterrâneas de 

diferentes portes e locais, os dados sobre a produção são insuficientes para uma 

análise mais consistente, mas sabe-se que a partir de 2001 algumas minas tiveram suas 

produções paralisadas por oferecerem riscos aos trabalhadores e baixa 

competitividade.  

2 Indonésia: importante e tradicional produtora de estanho, em 1850 sua produção era de 

3.500 t sua produção origina-se dos depósitos aluvionares, com profundidade média 

de 45 metros. O país nacionalizou a indústria do estanho em 1948, ainda como colônia 

Holandesa;  

3 Malásia: antes da expansão da Indonésia e da Bolívia no final do Século XIX, o país 

respondia por aproximadamente 50% da produção mundial, em 1879 a produção foi 

de 10.985 t, contra 41.307 t em 1984. A decadência recente do setor deve-se ao 

esgotamento do minério de aluvião e os problemas enfrentados para explorar as rochas 

primárias. 

II - América 

1 Bolívia: a produção originária de lavra subterrânea em depósitos primários em 

condições de exploração muito difíceis pela elevada altitude, acima de 3.000 metros. 

Dadas às condições de extração e a concorrência do Brasil e Peru, o setor que teve seu 

pico em 1977 com 33.624 t produzidas, declinou para 15.200 t em 2002, chegando a 

produzir apenas 7.034 t em 1987. 

2 Peru: o país explora estanho desde 1950, no entanto, a partir da segunda metade da 

década de 90 vem ganhando espaço no mercado internacional, inicialmente, vendia 

seu concentrado extraído da mina de San Raphael para o Brasil e Bolívia e atualmente 

processa o refino, assim como na Bolívia, as condições de extração nas Cordilheiras 
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dos Andes são bastante inóspitas, o que dificulta a exploração, mas com equipamentos 

adequados e o elevado teor apresentado, o país vem se destacando na produção nos 

últimos dez anos. 

III - Outros 

Dentre os demais países produtores de estanho, destaca-se, ainda, a Austrália por duas 

características: a tradição na exploração mineral e a sua longa história no mercado estanífero. 

Poderíamos destacar ainda outros países por sua trajetória recente como a Rússia e o Vietnã, 

além, do Brasil que será tratado separadamente e com mais detalhes no capítulo seguinte. 

 

2.5 ACORDOS INTERNACIONAIS ENTRE OS PRODUTORES DE ESTANHO (1920-1985) 

 

O comércio de produtos primários é regido por preços flutuantes, fixados 

principalmente nos mercados de Londres, Nova Iorque e Chicago (Willianson, 1989). 

Particularmente, no caso do estanho, o principal mercado é a LME (London Metal Exchange), 

referência para todos os negócios com o metal, o estanho é negociado neste mercado desde 

1891. 

“Os acordos internacionais do estanho antecedem o processo de criação de 

associação de paises produtores/exportadores de mercadorias, (...). Os acordos 

internacionais foram criados por iniciativas dos principais países produtores de estanho, 

tendo como objetivo principal o controle de preço. Inicialment,e tal associação agregava 

somente países produtores.” (ALVES: 1989, p.93). 

Com a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, e o início da grande depressão 

mundial os preços voltaram a registrar acentuada queda, o que levou a criação da Associação 

dos Produtores de Estanho, com sede em Londres, que reunia os países responsáveis por cerca 

de 20% da produção mundial e tendo como objetivo, assegurar uma redução no suprimento de 
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estanho. O nível de produção deveria ser fixado de modo a manter o preço dentro de uma 

determinada faixa. (Hanan, 1983). 

Com o fracasso das primeiras tentativas, em 1931 agregam-se outros países e surge a 

ITCS  (International Tin Control Scheme), que ficou mais conhecida pelo seu braço executivo 

a ITC  (International Tin Council27), que será o responsável já em 1931 pelo primeiro grande 

acordo do setor, vale salientar que o ITCS era composto por países produtores e países 

consumidores com um sistema de voto igualmente dividido (Mitre, 1993). 

Os acordos iniciais não devem ser interpretados como fracassos completos, visto que 

estabeleceram o embrião para um efetivo acordo internacional, fornecendo, no mínimo algum 

aprendizado para o setor. 

Apenas a partir do sexto acordo internacional, o ITC assume o comando em caráter 

definitivo, assim, os dois primeiros são pré ITC, e os acordos seguintes elaborados pelo ITC 

mais ainda sobre outras influências e interesses. O objetivo de todos os acordos era de 

controlar o estanho no mercado internacional, sendo os dois primeiros muito rudimentares, 

abaixo seguem os acordos pré 2ª Guerra Mundial conforme citado em Alves (1989). 

I – Em 1920 os governo da Malásia e da então Índias Holandesas Orientais decidiram 

comprar toda a produção local para elevar os preços, a operação fracassou; 

II – Em 1929 os governos da Malásia e das Índias Holandesas Orientais tentam repetir 

a operação fracassada de 1920 e, novamente, não obtiveram êxito; 

III – Em 1931 surge o primeiro acordo de impacto, congregando os países 

responsáveis na somatória por 87% da produção mundial, o Primeiro Acordo Internacional do 

Estanho que durou entre 1931-1933 reunia: Malásia, Nigéria, Índias Orientais Holandesas e 

Bolívia. O acordo mais amplo e elaborado utilizava-se de dois instrumentos para controle do 

preço: i) cotas para os países signatários e ii) formação de estoque regulador; 
                                                
27 ITC: alem do significado apresentado, aparece em alguns trabalho com outros dois significados: International 
Tin Control e International Tin Committee. 
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IV – O Segundo Acordo Internacional do Estanho vigorou entre 1934-1936, contava 

com os mesmos países integrantes do primeiro acordo internacional, com uma política de 

corte de produção (cotas) bastante rígida conseguiu elevar substancialmente o preço do 

produto em 1935; 

V – O Terceiro Acordo Internacional do Estanho vigorou até 1941 e teve como 

novidade a participação dos E.U.A. e do Reino Unido, dois importantes consumidores. 

Os preços entre 1900-1920 apresentaram comportamento variado, prevalecendo à 

tendência de queda no preço, até a deflagração da 1ª Grande Guerra, quando os preços se 

elevam, mas cedem fortemente após o fim da guerra, movimento este que se estende até 1922 

(Fox, 1974). 

A partir de 1920 e, principalmente, após a crise de 1929, muitos foram os acordos 

envolvendo diferentes commodities ao redor do mundo, objetivando elevar os preços. As 

tentativas esbarravam na impossibilidade do efetivo controle da oferta, exemplo clássico foi o 

plano brasileiro de valorização do café de 1906. Após a segunda Guerra Mundial, muitos 

acordos passaram a envolver os compradores na tentativa de que assim, se tornasse possível o 

controle de preços, mesmo que para tal, as pretensões de preços tivessem que ser 

redimensionadas, este modelo se rompe completamente com o choque do petróleo em 1973, 

após dificuldades nas negociações de preços (Lewis, 1986).   

 “Bem antes da crise de 29, produtores, consumidores e governos haviam chegado, 

por caminhos distintos, ao reconhecimento da índole particular da economia estanífera e a 

sugerir mecanismos vários para moderar, com maior ou menor amplitude os movimentos da 

oferta e da demanda. No entanto, a intervenção direta no mercado do estanho só se tornou 

possível com o surgimento daquilo que historiadores, levados pelo hábito mais que por ânimo 

explicativo, costumam chamar de ‘condições objetivas’: a concentração da indústria tanto no 

setor de extração como no metalúrgico”.(MITRE: 147, p.147). 
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A elevada concentração e a importância do metal para as economias mais abastadas 

simultaneamente facilitava a aglutinação dos produtores na tentativa de comandar os preços e, 

por sua vez, deixava os principais consumidores em alerta com esta possibilidade. Com o 

movimento de estatização e concentração da exploração em alguns países, notadamente, 

Indonésia e Malásia. 

Na prática, a indústria do estanho que se caracteriza por ser oligopolizada, 

principalmente, pela escassez de matéria-prima, conforme dito na seção 2.3 o estanho, ou 

melhor, a cassiterita é um mineral raro, o que cria uma importante barreira à entrada de novos 

competidores levando a indústria por definição ao oligopólio. Com um número reduzido de 

participantes, inclusive sob a ótica da distribuição geográfica, a maior parte da produção era 

proveniente da Ásia, e com um produto homogêneo as condições para a formação do cartel 

estão colocadas, faltava uma efetiva articulação dos países produtores. Preocupados com esta 

evidência, vários governos, sobretudo, o norte-americano, iniciam uma ofensiva contra o 

processo de cartelização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Devido à importância estratégica e a dependência de importação, os E.U.A. começam 

em 1934 a manter um estoque estratégico de estanho e de outros metais, justificado como 

provisão para tempos de guerra, em 1955 totalizava um estoque de 341 mil t, a decisão inicial 

era de formar um estoque de aproximadamente 75 mil t, tendo a formação do estoque 

pressionado os preços (Empresas Brumadinho, 1983 e Alves, 1989). Este estoque, 

principalmente a forma como ele era negociado no mercado afetava sensivelmente os preços, 

e afetava também a capacidade do ITC em controlar efetivamente os preços, lembrando que 

até 1961 os E.U.A. participavam dos acordos, a partir desta data retiraram-se das negociações. 

As condições satisfatórias para a organização de um conluio caracterizaram-se a partir 

da grande concentração do setor e da articulação destes poucos produtores, o primeiro passo 

nesta direção, foi a criação do ITC, no entanto, é na década de 1970 que os acordos têm seu 
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ponto máximo. O estoque dos E.U.A. e a sua política de negociação no mercado vão acabar 

dificultando a articulação do cartel, pelo menos, até o primeiro choque do petróleo. 

O período pós-crise de 1929 até 1939 é marcado após a abrupta queda, conseqüência 

da recessão mundial, por um período de recuperação dos preços duradoura. A partir de 1939, 

inicia-se um período de forte influência dos Governos sobre os preços, inclusive com a 

interrupção das cotações na LME entre 1939 e 1949 (Fox, 1974). Os Acordos internacionais 

de Estanho levaram a reação dos consumidores, principalmente, dos E.U.A., então maiores 

compradores mundiais, adotando medidas compensatórias que os leva ao final da 2ª Grande 

Guerra uma posição de controle do mercado de estanho (Mitre, 1993). 

O primeiro acordo de estanho realizado no pós-guerra foi firmado em 1953 e 

estendeu-se até 1961, gerido pelo ITC e orientados segundo os desejos da UNCTAD, os 

acordos sucederam-se a partir daí, com acordos vigentes entre os anos de 1961-1966, 1966-

1971, 1971-1976 e 1976-1981 (Alves, 1989). Os acordos de estanho ficavam assim, inseridos 

no contexto internacional, apresentando como em outras commodities, ora maior interesse dos 

produtores ora maior interesse dos consumidores, de acordo com as condições do mercado 

(Lewis, 1986). 

As mudanças no cenário internacional que foram impostas pelos choques do Petróleo 

não podem deixar de ser consideradas nos resultados obtidos pelo ITC de elevar o preço do 

estanho. Mesmo considerando a elevação do custo de produção, principalmente, pelo aumento 

do custo da energia, o setor apresenta um ganho de rentabilidade no período, que acabou 

atraindo concorrência para a indústria. Os preços encontravam-se tão elevados e com 

mudanças na composição dos custos de toda a indústria, inclusive das price leaders28, temos 

uma ruptura das características que levaram o setor ao seu ganho diferencial, a articulação. 

                                                
28 É fundamental para entender o movimento do setor a participação brasileira que será apresentada na seção 3.4, 
no entanto faz-se necessário adiantar que as minas exploradas no Brasil eram de excepcional qualidade e com 
custos de extração baixo o que modifica a composição de custo e a idéia de price leader dentro do setor. 
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Em julho de 1982, teve início o VI e último Acordo Internacional gerido pelo ITC, 

bastante enfraquecido pela crise internacional e sem contar com a presença dos E.U.A., que 

desde o acordo de 1961 não integravam o ITC ressentiam-se fortemente da Bolívia, na 

oportunidade, quarto produtor mundial (Hanan, 1983). O quadro a seguir mostra os acordos e 

o período em que vigoraram bem como os responsáveis pela organização. 

O ITC foi à bancarrota completa em 24 de outubro de 1985, deixando de honrar seus 

compromissos e conseqüentemente levando a suspensão dos negócios com estanho na LME, 

negócios que só se restabeleceram em 1º de julho de 1989. Entre 1985 e 1987, os preços 

sofreram uma queda de aproximadamente 60% nos mercados internacionais, influenciados 

principalmente pelo despejo do estoque do ITC de aproximadamente 90 mil t no mercado 

internacional já debilitado (Hanan, 1986). 

 

Quadro 01 – Acordos internacionais de preço e produção do Estanho: 1920 a 1982. 

Vigência Mentor dos Acordos 

1920      Governos da Malásia e das Índias Holandesas Orientais 

1929      Governos da Malásia e das Índias Holandesas Orientais 

1931 a 1933  Governos da Malásia, Índias Holandesas Orientais, Nigéria e Bolívia 

1934 a 1936  Governos da Malásia, Índias Holandesas Orientais, Nigéria e Bolívia 

1937 a 1941  Governos da Malásia, Índias H. Orientais, Nigéria, Bolívia, EUA e Reino Unido 

1953 a 1961   ITC 

1961 a 1966   ITC 

1966 a 1971   ITC 

1971 a 1976   ITC 

1976 a 1981   ITC 

1982 a 1985   ITC 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Alves (1989). 
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Com a ameaça de novos concorrentes, era de se esperar uma redução de preços 

comprimindo a margem para desestimular o ingresso, no entanto, com as mudanças postas em 

marcha: no padrão tecnológico da indústria siderúrgica, recessão no mercado mundial e 

aumento dos custos de produção não foi possível para o ITC articular o controle da oferta. 

Com a produção boliviana e a contribuição brasileira, ambos fora dos acordos internacionais, 

o setor vai assistir à manutenção dos preços com a elevação da participação no mercado do 

produto latino americano e principalmente a elevação do buffer stock29 na tentativa de manter 

os preços.   

 

Figura 01 – Cotação média anual entre 1972 e 2004 do estanho na LME (US$/toneladas). 
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Fonte: Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda30.  

Obs.:  (1) De 1986 a 1988 não houve cotação; 

           (2) Para o ano de 1985 média de janeiro a outubro, nos demais meses não houve cotação; 

           (3) Para o ano de 1989 média de julho a dezembro, nos demais meses não houve cotação. 

 

                                                
29 Buffer Stock ou estoque regulador era utilizado pelo ITC para regular a quantidade de estanho oferecida ao 
mercado, evitando escassez e/ou excesso do produto. 
30 Empresa do Grupo Paranapanema S/A, maior produtora de estanho brasileira. 
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A incapacidade de gerenciar o buffer stock e na tentativa de manter os preços do 

estanho elevados, acabam por extinguir o ITC, a partir de 1986 criou-se a ATPC congregando 

apenas os produtores e com dois objetivos, o primeiro, no curto prazo, buscava racionalizar a 

oferta de estanho no mercado internacional, a partir de políticas voluntárias dos países 

produtores, e o segundo, no longo prazo, restabelecer o equilíbrio entre oferta e demanda de 

estanho (Rodrigues, 1997). 

Conforme demonstrado na figura 01, esta tentativa vinha dando resultado, ao menos 

na manutenção dos preços, mas com o custo crescente da manutenção da estratégia, o ITC 

acaba sucumbindo, o que leva os preços no período entre 1985 a 1992 a consecutivas quedas. 

O setor estanífero atuou sobre a égide de um cartel, comportando-se, portanto, como um 

oligopólio concentrado e conivente durante muitos anos, com os choques do petróleo em  

1973 e 1979, abriu-se espaço para penetração de novos produtores, neste cenário, o Brasil 

começa a ganhar espaço na indústria.  
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3. CAPÍTULO III 

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO ESTANÍFERA BRASILEIRA: DO CRESCIMENTO NATURAL AO 

CRESCIMENTO INDUZIDO POR POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Até o início dos anos 1980, o Estado brasileiro desempenhava um papel de destaque 

na economia, sobretudo, no papel de conceder a dinâmica no processo de industrialização do 

país, PSI (Processo de Substituição das Importações). O objetivo deste capítulo é introduzir a 

indústria do estanho como componente do PSI, sobretudo, em momentos decisivos, integrada 

aos objetivos nacionais e desenvolvida com auxílio de políticas públicas que se apresentam 

divididas em três grupos principais: i) políticas industriais verticais, representadas pelos 

incentivos ao setor mineral; ii) políticas regionais cridas para reformular inserção da 

Amazônia na economia nacional; e iii) políticas macroeconômicas. 

A análise visa salientar a forma de inserção do Brasil no grupo dos mais importantes 

produtores de estanho e os impactos desta inserção, contextualizando com o momento 

peculiar da vida econômica brasileira, no início dos anos 1980. Os períodos compreendidos 

entre 1970 e meados da década seguinte concentram as medidas mais importantes para o 

setor, coincidindo com o último esforço do PSI, que visava, principalmente, avançar na 

produção de algumas matérias-primas industriais. 

 

3.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA POLÍTICA MINERAL BRASILEIRA 

 

A política mineral pode ser interpretada como um conjunto de ações referentes ao 

aproveitamento dos recursos minerais em toda sua extensão, a política mineral apresenta uma 

relação com a política industrial da nação (Machado, 1989). No Brasil, a política mineral 
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ficou vinculada exclusivamente ao interesse da indústria, sendo a atuação do Estado no setor 

mineral marcada por políticas exógenas (Martins, 1990). A vinculação da política mineral à 

industrial é esperada, contudo, medidas endógenas ao setor são determinantes para propiciar 

um ambiente favorável ao seu desenvolvimento em áreas que seu produto não serviria como 

insumo para a indústria brasileira. 

O primeiro órgão nacional que recebeu legalmente a incumbência de proceder estudos 

geológicos no Brasil foi o Museo Nacional, criado em 1818, e desde 1842 possui uma seção 

para estudar a Mineralogia, Geologia e as Ciências Exatas (Machado, 1989). A criação da 

Escola de Minas de Ouro Preto em 1876, ainda durante o império, constituiu a pedra 

fundamental das atividades de pesquisa mineral no país. Por sua vez, o grande marco da 

atuação normativa e reguladora das atividades de pesquisa mineral no país é a promulgação 

do primeiro Código de Mineração, contemporâneo à criação do DNPM (Departamento 

Nacional de Produção Mineral), em 1934 (Martins, 1990). 

As políticas públicas no Brasil durante o regime militar vão se orientar em duas 

direções principais: i) atuação do Estado visa defender ou preservar o fluxo de renda em 

setores determinados da economia nacional; e ii) atuação estatal tem por objetivo dinamizar as 

atividades produtivas, incidindo sobre os setores em funcionamento ou criando novos. Nestes 

casos, a atividade governamental é mais criadora, não apenas no que concerne à riqueza, mas 

também quanto às instituições técnicas (Ianni, 1965). A mineração enquadra-se no segundo 

objetivo, o Estado se fará presente em todas as etapas decisivas da mineração, desde o início 

da formação de técnicos com a Escola de Minas, desembocando nos grandes incentivos do II 

PND (Plano Nacional de Desenvolvimento). 

As linhas mestras orientadoras do PSI (Processo de Substituição de Importações) 

permeiam todas as etapas do desenvolvimento mineral, em três momentos ao longo do século 

XX a industrialização brasileira destacou-se aos nossos interesses específicos, a mineração, o 
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Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945), o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek de 

Oliveira (1956-1961) e o II PND de Ernesto Geisel (1974-1979).  

As linhas gerais da política econômica do Estado Novo, composta na chamada “Carta 

de São Lourenço”, estabeleciam a criação da indústria de base, em particular a siderurgia; 

nacionalização das jazidas31 e das quedas d’água e de outras fontes de energia; nacionalização 

dos bancos e seguradoras estrangeiras; elaboração de um plano geral para os transportes; 

implantação do salário mínimo; aumento da produção do carvão nacional; diversificação das 

exportações e um plano para desenvolvimento da região do rio São Francisco (Corsi, 2002).  

Apesar de possuir reservas de minério de ferro e de carvão mineral a indústria 

siderúrgica só vai se desenvolver no Brasil a partir da década de 1940, com investimentos e 

financiamentos estatais. Isto se deve a vários motivos, com destaque para a distância das 

jazidas de minério de ferro conhecidas e situadas, a maior parte, em Minas Gerais e as 

reservas de carvão situadas na região sul, estes fatores agravavam-se pelo elevado custo do 

transporte e pelo mercado interno reduzido (Suzigan, 2002). Como os principais centros 

consumidores, São Paulo e Rio de Janeiro distanciavam-se dos potenciais centros produtores, 

a articulação do governo foi fundamental, foi também na década de 1940 que a indústria de 

cimento ganha escala, igualmente beneficiada por políticas públicas (Suzigan, 2002). A 

indústria mineral brasileira integrava o plano de Getúlio Vargas de industrializar o Brasil, e já 

neste instante inicial a política mineral fundia-se com a política industrial do governo, as 

características que se incorporaram, há nascente indústria estanífera brasileira, foram 

moldadas de forma indireta por estas medidas que visavam principalmente proteger a 

indústria siderúrgica, maior consumidora de estanho. 

                                                
31 Conforme dispõe Martins (1990) a constituição de 1934, apresentava: 
Art. 118 – As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d’água, constituem propriedade distinta 
do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial. 
Art. 119 – O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas e da energia 
hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão federal, na forma de lei. 
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A partir de 1940, com o desfecho favorável da questão siderúrgica32, os EUA 

intensificam suas ações no sentido de incrementar a cooperação militar com o Brasil e a 

garantir seu acesso a matérias-primas consideradas estratégicas. Até 1945, foram assinados 

vários acordos comerciais. Estes acordos versavam sobre o fornecimento de minerais 

estratégicos, além de algodão, mamona, babaçu, borracha, etc. Também foi assinado um 

acordo sobre o fornecimento de minério de ferro, estipulando que as minas pertencentes à 

Itabira Co. passariam a ser propriedade do Brasil sem qualquer dispêndio com indenizações a 

acionistas estrangeiros. O Export and Import Bank abriu uma linha de crédito de 14 milhões 

de dólares para viabilizar as exportações do minério. 

 Para levar a cabo esse empreendimento foi constituída a CVRD (Companhia Vale do 

Rio Doce) (Corsi, 2002). O apoio para os projetos de Vargas em um contexto internacional 

bastante agitado pela segunda guerra mundial se concretizou, condicionado ao apoio militar 

brasileiro, mas também como mostram os acordos devem-se em grande parte aos recursos 

naturais brasileiros de grande interesse para os EUA, principalmente naquele momento, 

constituindo a CVRD um marco para o setor mineral brasileiro. 

Posteriormente, o Plano de Metas, que se constituiu no mais completo e coerente 

conjunto de investimentos até então planejados na economia brasileira. O plano é excetuado a 

partir dos diagnósticos e projeções empreendidos de forma sistemática desde o final da 

Segunda Guerra Mundial, principalmente aqueles elaborados pela CMBEU (Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos), CEPAL e BNDE. O plano contemplava investimentos de cinco 

principais áreas: energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação (Orenstein e 

Sochaczewski, 1990). 

                                                
32 A política de desenvolvimento industrial era o centro da política do Estado Novo, a questão siderúrgica 
representou importante embate entre o Brasil e os EUA. Getúlio oscilava entre aproximação com a Alemanha e 
com os norte-americanos, buscando conseguir mais vantagens, principalmente tentando atrair uma indústria 
siderúrgica de grande porte para o Brasil. Após a guerra de 1939 e algumas tentativas frustradas de atrair capital 
privado norte-americano o governo finalmente consegue financiamentos e facilidades de acesso a tecnologia 
para a instalação de uma empresa estatal a Companhia Siderúrgica Nacional (Corsi, 2002). 
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Coube também a Juscelino Kusbischeck a criação do Ministério das Minas e Energia 

em 1960, Lei nº 3.782, o esboço do ministério já vinha sendo ensaiado desde o governo 

Vargas, mas sua instituição acabou por várias vezes sendo adiada (Machado, 1989).  A 

indústria mineral beneficia-se indiretamente da expansão da indústria siderúrgica e 

automobilística, elementos centrais do programa para a indústria de base do programa; além 

de integrar explicitamente o plano nas áreas de petróleo e refino, carvão e cimento. 

O desenvolvimento industrial não era acompanhado adequadamente pelo 

desenvolvimento de fontes internas de abastecimento, o principal problema que tomava 

corpo, era a produção interna de combustíveis fósseis (Martins, 1990). Apesar desta 

característica ser herdada da etapa anterior, o Plano de Metas, conforme acima mencionado, 

vai tentar minimizar os problemas de falta de matéria-prima, incluindo em suas metas os 

setores minerais fornecedores de insumos para a indústria nacional em expansão. 

O programa de metas do governo Juscelino implicou numa opção política que 

fortaleceu a expansão do setor privado e o capital internacional, é importante ressaltar que a 

substituição de importações não é, automaticamente, um processo de emancipação 

econômica. A verdade é que com a preeminência da indústria sobre as outras atividades, face 

sua expansão e diferenciação, as relações de complementaridade e interdependência interna e 

externa se elevam (Ianni, 1986). 

A substituição real ou efetiva é bem menor do que a aparente que se vislumbra pela 

diminuição de certas importações da pauta. Assim, por exemplo, quando se substituem 

produtos finais, aumenta, em conseqüência, a demanda por insumos básicos e intermediários. 

O período que se encerrava após o plano de metas, pode ser caracterizado pela substituição 

mais intensa de produtos finais, bens de consumo, a etapa seguinte levaria a um aumento da 

demanda por bens básicos (Tavarez, 1978). A mineração como era de se esperar ganha 

destaque neste cenário, pressionada por uma demanda crescente e os problemas na balança de 

pagamentos que caracterizam o PSI. 
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O golpe militar de 1964 representou uma mudança para o setor mineral brasileiro, os 

militares que sempre tiveram enorme apreço pelos recursos naturais, dentro das diretrizes 

gerais do Governo Federal este apreço já se fazia presente, conforme as diretrizes do I Plano 

Mestre Decenal para Avaliação de Recursos Minerais do Brasil (1964-1974) apresentado por 

Martins (1990):  

I - São objetivos fundamentais e prioritários da política do governo no setor de 

mineração: 

a) Aproveitar intensa e imediatamente os recursos naturais conhecidos; 

b) Ampliar no curto prazo o conhecimento do subsolo do país; 

c) Promover a regulamentação dos artigos 152 e 153 da Constituição Federal33; e 

d) Propor a revisão do Código de Minas. 

II – O governo considera a produção mineral como da maior importância e prioridade 

para o desenvolvimento nacional, quer se destine à industrialização de minério no País, quer 

tenha por objetivo a sua exportação. 

III – O governo dará apoio e incentivo aos projetos de extração mineral cuja produção 

reduza ou elimine importações. 

IV – O governo restringir-se-á ao desenvolvimento das empresas estatais de 

mineração já existentes, e somente tomará a seu cargo novos empreendimentos quando a 

iniciativa privada não se interessar pela execução. 

                                                
33  Conforme Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946: 
Art.152 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água, constituem propriedade distinta 
da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial. 
Art.153 - O aproveitamento dos recursos minerais e de energia hidráulica depende de autorização ou concessão 
federal na forma da lei. 
  § 1º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas 
no País, assegurada ao proprietário do solo preferência para a exploração. Os direitos de preferência do 
proprietário do solo, quanto às minas e jazidas, serão regulados de acordo com a natureza delas. 
  § 2º - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento de energia hidráulica de potência reduzida. 
  § 3º - Satisfeitas as condições exigidas pela lei, entre as quais a de possuírem os necessários serviços técnicos e 
administrativos, os Estados passarão a exercer nos seus territórios a atribuição constante deste artigo. 
  § 4º - A União, nos casos de interesse geral indicado em lei, auxiliará os Estados nos estudos referentes às 
águas termominerais de aplicação medicinal e no aparelhamento das estâncias destinadas ao uso delas. 
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V – O Ministério das Minas e Energia examinará e aprovará os projetos de mineração, 

procurando, em cada caso, orientar sua formulação no sentido de obter as condições mais 

vantajosas para o País, sem criar, entretanto, condições ou exigências que dificultem ou 

impossibilitem a execução destes projetos. 

VI – A adoção da política de livre iniciativa, na lavra, beneficiamento, transporte, 

transformação, embarque e comércio, não deverá impedir que, em circunstâncias justificadas 

por motivos de segurança nacional, ou de superior interesse da União, sejam fixadas as 

reservas julgadas essenciais e indispensáveis para assegurar o funcionamento da siderurgia 

nacional ou quaisquer atividades dependentes de matérias-primas minerais, fazendo-se, para 

tanto, uma reavaliação das reservas conhecidas. 

“Em toda a história do DNPM, houve dois momentos em que esse órgão empreendeu 

um esforço para estabelecer as diretrizes de uma política mineral que iriam nortear a ação 

do governo no médio prazo. O primeiro momento em que isso ocorreu foi em 1964, quando 

foi elaborado o I Plano Mestre Decenal para Avaliação de Recursos Minerais do Brasil 

(1965-1974).” (MACHADO: 1989, p. 90-91).  

Neste momento, no bojo das aspirações para o setor mineral é possível detectar os 

elementos ressaltados acima por Tavares (1978), as nossas deficiências industriais 

manifestavam-se em nossa pauta de importação pressionada por insumos para a indústria 

alavancada em mais uma etapa do PSI. Explicita-se, também, um realinhamento da política 

econômica fortalecendo o capital nacional. 

O Plano Mestre ficou responsável por um levantamento bastante detalhado e um 

reexame do trabalho geológico e mineiro exercido pelo governo, objetivando alcançar 

resultados práticos para o processo de desenvolvimento econômico brasileiro. Classificaram-

se os recursos em três categorias, carentes ou deficientes, suficientes e abundantes, no quadro 

02 abaixo, destacam-se os carentes/deficientes, entre eles o estanho. As áreas carentes 

receberiam maior atenção, seguindo critérios de prioridade ditados pela probabilidade de 
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existência de depósitos minerais, e principalmente, as que tivessem primeiramente 

importância socioeconômica e posteriormente os minerais que implicavam em evasão de 

divisas, como cobre, estanho e zinco (Machado, 1989). 

 

Quadro 02 – Matérias-primas minerais carentes/deficientes em 1964. 

 Água Subterrânea  Crisotila  Nitratos 

 Antimônio  Cromo  Ouro 

 Arsênico  Diatomito  Petróleo 

 Apatita  Enxofre  Pirita 

 Bismuto  Estanho  Prata 

 Boro  Fluorita  Platina 

 Bentonita  Grafita  Potássio 

 Bromo  Gás Natural  Rutilo 

 Cobalto  Hélio  Salgema 

 Carvão  Iodo  Sílex 

 Chumbo  Lítio  Urânio 

 Cobre  Mercúrio  Vanádio 

 Coríndon  Molibdênio  Zinco 

Fonte: Machado (1989). 

 

A partir da leitura dos minerais mais importantes e da carência apresentada, o governo 

militar vai redefinindo já no início do período as suas linhas centrais para a política mineral e 

industrial, que culminaram no II PND. É importante ressaltar que os minerais tidos como 

suficientes e/ou abundantes não deixaram de receber atenção do governo, pode-se dizer até 

que muito pelo contrário, as explorações de minério de ferro e bauxita experimentaram uma 

fase singular durante o regime militar. 

No inicio dos anos 1970, a economia internacional passava por transformações 

decorrentes da crise do sistema de Bretton Woods34, enquanto os países europeus e os EUA 

                                                
34 Os acordos da conferência de Bretton Woods, realizado em 1944, tinha validade para as nações lideradas pelos 
Estados Unidos e dentre outras coisas culminou com a criação do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do 
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passavam por ajustes decorrentes destas transformações, o Brasil optou por manter sua 

economia crescendo a taxas superiores a 10% anuais, na média. A turbulência internacional só 

começou a ser sentida aqui, quando se refletiu no brutal aumento do preço do petróleo, que foi 

acompanhado pelos aumentos de preços de todas as matérias-primas (Lessa e Earp, 2004). A 

crise internacional pressionou o governo com uma, entre duas escolhas, primeiro a 

desaceleração e/ou segunda, que foi a opção escolhida, aprofundar o processo de 

industrialização, através da utilização do Estado como elemento indutor do investimento 

privado (Pinto, 2004). 

As metas de elevar o valor da produção mineral brasileira e ampliar as exportações de 

bens minerais foram levadas a cabo principalmente pela CVRD e Petrobrás, mas a 

dinamização do setor e o programa de estímulos à iniciativa privada se fazem sentir com a 

criação da CPRM (Campanha de Pesquisa de Recursos Minerais) com recursos oriundos do 

Imposto Único sobre Combustíveis, recém criado, a principal orientação da CPRM é dar 

ênfase às pesquisas dos recursos hídricos e do subsolo, conforme expresso no plano de metas 

e bases para ação do governo de setembro de 1970. 

A formalização de uma estratégia industrial como parte de um plano de 

desenvolvimento econômico é pratica comum em países que fazem da política industrial um 

componente central de sua política econômica, o II PND é um exemplo marcante, com planos 

e mecanismos formais de coordenação dos instrumentos e políticas auxiliares entre si e com a 

política macroeconômica (Villela e Suzigan, 1996). A política industrial brasileira deste 

período teve, portanto, medidas verticais e horizontais.  

O setor mineral vai aparecer entre os destaques dos programas do regime militar, em 

especial no II PND, que apresenta o ápice da preocupação e da gestão do governo com a 

política industrial, assim, neste momento marcante da industrialização brasileira a política 

                                                                                                                                                   
BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) e principalmente com a adoção de um 
sistema de câmbio no qual o dólar americano era conversível em ouro e servia de lastro para o sistema cambial 
mundial. 
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mineral não aparece como coadjuvante, mas como um dos elementos centrais de política 

pública. Isto em grande parte pode ser explicado, além do apreço já declarado pela etapa do 

PSI que o Brasil vivenciava, igualmente já ressaltada, em que o essencial era superar a falta 

de insumos para as indústrias que ganharam corpo no período Vargas e principalmente no 

Plano de Metas. 

O setor de metais não-ferrosos ganha destaque com a tentativa de institucionalizar um 

conjunto de políticas para o setor, que culmina na criação do CONSIDER (Conselho de Não-

Ferrosos e Siderurgia) em agosto de 1974, Decreto 74.361 (Rodrigues, 1997). O setor de não-

ferrosos figurava entre as matérias-primas carentes e que receberam, pois, especial atenção do 

governo. 

O II PND voltou a concentrar os recursos, principalmente em insumos básicos 

(siderurgia, química e petroquímica, papel e celulose e metais não-ferrosos) e bens de capital 

(Monteiro F., 2004). Apesar das elevadas taxas de crescimento do período anterior, a 

atividade mineradora, principalmente no ramo de metais não-ferrosos, minerais estratégicos e 

enxofre permaneciam aquém das necessidades da indústria nacional. O BNDES e o CPRM 

celebraram convênio ao financiamento da pesquisa científica e tecnológica, mediante o qual 

ambos financiavam 80% dos empreendimentos, cabendo aos mutuários os 20% restantes. 

Houve ainda, no âmbito do acordo, apoio previsto na forma de compartilhamento de riscos 

associados à pesquisa mineral, de natureza incerta (Pinto, 2004). 

Conforme se observou no capítulo anterior, um grande problema na mineração é o 

risco associado às pesquisas, dado o montante de recursos investidos e a incerteza envolvida 

nos projetos. No II PND o governo brasileiro não só financiava projetos de mineração no país, 

como assumia parcialmente os riscos incidentes nas duas primeiras etapas dos projetos 

minerais, o que certamente representa enorme incentivo ao investimento privado. 
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Existe um amplo consenso da importância do II PND como momento de afirmação 

máxima do Estado desenvolvimentista. Deve-se notar que, por um complexo conjunto de 

mecanismos, o Estado liderou a economia com crescimentos elevados, ainda mais se 

considerado o momento internacional, notoriamente a dívida externa que se agiganta no 

período, foi amplamente estatizada, através de sofisticados instrumentos, respondendo por 

75% da dívida total (Sallum Jr. e Kugelmas, 1993). 

O processo de estatização da dívida pode ser dividido em duas etapas: i) a primeira 

que entremeia os dois choques do petróleo (1973 e 1979) caracteriza-se pelo crescente peso 

das empresas estatais nas contratações de empréstimos; e ii) a segunda etapa que teve início 

na época do choque dos juros e do 2º choque do petróleo e prolonga-se até metade dos anos 

80 caracteriza-se pela transformação do Banco Central em depositário crescente de passivos 

denominados em moedas estrangeiras (Cruz, 1993). 

Paradoxalmente, o setor público perde posição na renda interna do país no período em 

que a dívida externa concentrava-se em suas mãos. Com a crise internacional e a ausência de 

financiamentos externos, cria-se a necessidade de mega superávits comerciais para fazer 

frente aos serviços da dívida, neste quadro, o governo no esforço exportador faz uma notória 

contenção de preços e tarifas dos setores de infra-estruturas e daqueles de insumos básicos de 

usos generalizados, exatamente aqueles que estavam no núcleo do II PND. A transferência de 

recursos reais ao exterior teve como contrapartida, uma enorme redução da capacidade de 

investimento do setor público, até então responsável por liderá-los (Cruz, 1993). 

“Só no final da Nova república, a consciência de que o Estado estava em crise 

emergiu com clareza entre os intelectuais e alguns homens públicos, inclusive o presidente da 

República. A afirmação de que ‘o Estado faliu’ passa a ser um mote freqüente nos 

pronunciamentos do presidente Sarney no último ano de seu mandato. Mesmo o programa 

que serviu de plataforma eleitoral para a campanha do ex-presidente Fernando Collor teve 

como eixo central a reforma do Estado.” (SALLUM JR., KUGELMAS: 1993, p.296). 
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A redução da capacidade de investimento, a forma utilizada para enfrentar a crise da 

dívida, e constatação de que o Estado perdera a capacidade de manter o padrão que adotara no 

PSI, conduzirá a economia brasileira a novos desafios na década seguinte, com uma eminente 

mudança da forma de inserção do governo na economia.  

 

3.3 AÇÃO PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 

 

O potencial geológico da Amazônia tem superado os sonhos mais ufanistas, sonhos 

desenvolvidos desde os tempos da colonização. O Brasil tem avançado concretamente na 

descoberta mineral e existem possibilidades concretas de novas e importantes descobertas 

mineralógicas na região (Santos, 1981). A produção de estanho no Brasil tem Rondônia como 

ator principal da década de 1960 até início dos anos 1980, perdendo o posto a partir de então 

para o estado do Amazonas, que ainda hoje é o principal provedor de cassiterita do país. Em 

grande medida o desenvolvimento da atividade estanífera brasileira esteve ligado ao 

desenrolar das políticas públicas desenvolvidas na região. 

O regime militar estabelecido em 1964 seria o agente de consolidação, responsável  

por integrar a região com o pólo industrial do sudeste. O marco inicial das ações realizado em 

1966, Operação Amazônica, constitui-se de um conjunto de dispositivos legais que trariam 

profundas modificações, sendo as principais destacadas por Lôbo (1996): 

I – Lei 5.173, de 27/10/1966, que institui a Amazônia Legal e cria a SUDAM 

(Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia); 

II – Lei 5.122, de 29/09/1966, que cria o Banco da Amazônia S/A, em substituição ao 

Banco de Crédito da Borracha; 

III – Lei 5.174 de 27/10/1966, introduz sensíveis modificações nos incentivos fiscais 

até então existentes; 
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IV – Decreto-Lei 288, de 28/02/1967, que institui a ZFM35 (Zona Franca de Manaus) 

como parte de uma legislação compensatória para reduzir as disparidades na alocação de 

recursos oriundos dos incentivos fiscais, que estava sendo feita desproporcionalmente em 

favor da Amazônia Oriental, em detrimento da Ocidental. 

Estes conjuntos de medidas foram tomados ainda no PAEG (Plano de Ação do 

Governo:1964-1967), foram sendo ordenadas ao longo dos anos subseqüentes, para tomarem 

grande impulso no II PND. O II PND dispunha de uma estratégia que internaliza a 

incorporação dos recursos das regiões periféricas. Apontando naturalmente para uma política 

de desconcentração industrial, colocando no centro da política, as regiões nordeste e sul. Estas 

regiões concentram os pólos petroquímicos grande marco do período, contudo, não se pode 

resumir a ação de descentralização, existem outras iniciativas, ainda que menores, engajadas 

no projeto nacional, desenvolvimento industrial da região metropolitana de Belo Horizonte, e 

desenvolvimento das regiões centro-oeste e norte com projetos agrícolas e minerais (Lessa, 

1998). 

Neste cenário e no ambiente do primeiro choque do petróleo o II PND passa a 

enxergar a região amazônica como fundamental, visto que o aproveitamento e suas 

expressivas riquezas naturais, especialmente, minerais e energéticas permeariam a resolução 

dos problemas nacionais. Desenvolve-se na região amazônica dentre outros projetos minerais 

de extração de minério de ferro, alumínio, manganês, cimento, ferro-gusa (Lôbo, 1996). 

A partir de 1974, as vocações pecuárias em grandes propriedades e a exploração 

mineral em pólos concentrados passam a receber atenção especial do Governo Federal, os 

incentivos fiscais voltaram-se particularmente para os grandes projetos, incentivos que 

ficavam sobre responsabilidade da SUDAN, os projetos minerais objetivavam explicitamente 

                                                
35 “A primeira tentativa de instituir uma região de zona franca no Brasil, data de 1957, Lei n.º 3.173 que 
buscava desenvolver a Amazônia Ocidental, suas especificações vêm com o decreto n.º 47.757, de 02/03/60, no 
entanto, esta primeira tentativa foi totalmente equivocada, não saindo do decreto que a criou.” (CUTER: 1997, 
p. 8). 
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conseguir divisas para o país. Completava o programa, uma campanha para atrair mão-de-

obra para a região, mão-de-obra que acaba transformando-se em garimpeiros, sobretudo, após 

a conclusão ou paralisação das grandes obras na região. (Gonçalves, 2001). 

A preocupação em fornecer infra-estrutura permeia a política da região já no início dos 

anos 1970, principalmente com a ampliação de rodovias, da rede de telecomunicação e 

energia elétrica, conforme estudo da SUDAM de 1972. Estas obras buscavam incentivar os 

projetos privados na região, tornando mais atraente investir na região, a necessidade de prover 

sua própria infra-estrutura é uma característica comum em projetos de mineração, sobretudo, 

os de grande porte. 

Convênio firmado entre a SUDAM o DNPM e também com a CPRM permitiu o 

levantamento detalhado de várias áreas da região, além de oferecer todo apoio técnico 

necessário para o melhor aproveitamento das riquezas minerais da região como o manganês, 

da Serra do Navio no Amapá, ferro da Serra dos Carajás no Pará e da cassiterita em 

Rondônia, Amazonas e do Pará (Ministério do Interior, 1972). Na prática, muitas destas 

pesquisas consistiam em minimizar o risco dos empreendimentos minerais na região, 

efetuando integralmente a primeira etapa do investimento mineral. 

Outra característica é o incentivo à instalação de capital internacional, que a esta altura 

buscava alternativas aos impactos do choque do petróleo, a região amazônica mostrava-se 

particularmente interessante para os produtos intensivos em energia, para este caso a bauxita 

do Pará foi o exemplo mais marcante (Lobo, 1996). Esta particularidade se deve ao fato do 

governo ficar responsável de fornecer a energia, recurso escasso e caro no período.  

Para apoiar esta empreitada, a Suframa (Superintendência de desenvolvimento da 

Amazônia), órgão controlado da ZFM, vinculou-se ao CDI (Conselho de Desenvolvimento 

Industrial) que por sua vez vinculava-se ao CDE (Conselho de Desenvolvimento Econômico), 
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o CDI-CDE era a mais importante instância decisória na administração federal, por possuir o 

papel de conceder incentivos durante o período de 1974 a 1979 (Pinto, 2004). 

Neste contexto, redefiniu-se o processo de ocupação econômica da Amazônia, 

buscando melhor adequá-lo aos novos ditames do padrão de crescimento econômico nacional. 

Aprofundou-se o papel da região enquanto geradora de divisas e de elemento fundamental no 

equacionamento da crise cambial que começava a se delinear. (Lobo, 1996). A região passa 

definitivamente a ser uma importante provedora de recursos minerais do país, concentrando 

os investimentos em pesquisa mineral, e desfrutando de grande interesse do governo. Para a 

efetivação dos projetos o BASA (Banco da Amazônia S/A) tornou-se o agente financeiro, 

sendo o FINAN (Fundo de Investimento da Amazônia S/A) o principal veículo (Silva, 1978). 

No início da década de 1980 pode-se identificar uma reorientação da política 

governamental na região amazônica, com o objetivo de: i) alavancar a captação de recursos 

externos por meio de IED (Investimento Estrangeiro Direto); ii) aumentar a produção mineral 

nacional; e iii) programar e desestatizar progressivamente os empreendimentos minerários. 

Estes objetivos buscavam: a) promover o setor mineral; b) promover a exportação de 

minerais; c) ajudar a equalizar a dívida externa; d) equilibrar a balança externa; e) reverter à 

conjuntura de declínio de investimentos; e f) reduzir o campo de ação executiva 

governamental nos segmentos alvos de desestatização (Rodrigues, 1997). 

A região com os objetivos e finalidades acima, integrada ao problema nacional de 

enfraquecimento do Estado pela conjuntura econômica, também foi responsável por ajudar no 

esforço exportador. 

“Por outro ângulo, o reconhecimento da importância desses princípios norteadores 

da política pública para o desenvolvimento Amazônico, não deve estar dissociado da não 
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menos relevante legislação paramineral36, particularmente a tributária e de incentivos fiscais 

que favoreceu sobremaneira a instalação de novos empreendimentos minerários, pela 

iniciativa privada na região.” (RODRIGUES: 1997, p. 23).  

Os objetivos traçados para a região, principalmente no âmbito econômico, não pode 

ser dissociado dos incentivos peculiares da região. Dentro do leque de incentivos paramineral, 

observa-se a existência de uma série de textos legais e administrativos, oferecendo notáveis 

incentivos que podem ser classificados em três tipos (DNPM, 2000): 

A – incentivos de alcance global, cuja concessão compete a SRF (Secretaria da Receita 

Federal): isenção de IR (Imposto de Renda) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados); 

B – isenção de alcance regional, de competência da SUDAM, redução de até 80% do IPI e do 

II (Imposto sobre Importação) de máquinas e equipamentos; isenção do IR por até 15 anos; 

C – incentivos comuns a todo o setor mineral, cuja atribuição era do GEIME (Grupo 

Executivo da Indústria de Mineração), créditos de IPI e depreciação acelerada. 

Ainda que durante a década de 1990 a política mineral brasileira, assim como todo o 

país, tenha passado por instabilidades de ordem econômica e jurídica, grande parcela dos 

incentivos paraminerais permaneceu vigente na região amazônica, tendo sido afetados pelo 

ambiente macroeconômico do país no período.  

 

3.4 HISTÓRICO DA EXPLORAÇÃO DO ESTANHO NO BRASIL 

 

A exploração de estanho no Brasil tem como registro inicial a exploração em pequena 

escala, em depósitos aluvionares no Estado do Rio Grande do Sul no início do século XX, 

onde se registram, ainda hoje, reservas de pequeno porte (Abreu, 1937). A exploração 

                                                
36 Paramineral refere-se a todo o conjunto de normas jurídicas positivas, paralelas ao Código de Mineração, seu 
regulamento e Leis modificadoras subseqüentes que afetam direta ou indiretamente a atividade mineral (DNPM, 
1988). 
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econômica, ou seja, em uma escala mínima do ponto de vista industrial, inicia-se apenas nos 

anos de 1940, em São João Del Rei – MG. A produção brasileira de estanho nas décadas de 

1940 e 1950 do século XX foi proveniente das Minas Gerais em aproximadamente 80%. 

Embora a descoberta de grandes depósitos em Rondônia tenha ocorrido em 1950, as jazidas 

desta região só começam a produzir a partir de 1959, sendo neste ano a produção total de 10 

toneladas (Alves, 1989). 

O período inicial da exploração econômica do estanho no Brasil, referindo-se à 

exploração industrial, como não poderia deixar de ser, acompanha a indústria siderúrgica que 

é a principal consumidora de estanho no período, ou seja, é a partir do esforço inicial do 

Estado Novo que a indústria estanífera aparece, como resultado induzido de políticas 

públicas, ainda que de forma secundária. 

Na década de 1960 o estanho produzido no Brasil, muda definitivamente de origem, 

tendo neste período proveniência de Goiás e Rondônia, sendo que neste último ainda era 

explorado em garimpos bastante precários. (Alves, 1989). Os garimpos de Rondônia foram 

impulsionados pela prolongada depressão no preço da borracha, lembrando que os depósitos 

encontravam-se em áreas de seringais, e pelos preços atraentes do estanho no mercado 

internacional (Rodrigues, 1997). 

“A descoberta de cassiterita em Rondônia, no início da década de 50, motivou uma 

‘corrida’ de garimpeiros para as ocorrências do território, persistindo essa situação até o 

início dos anos 70, quando o governo federal interveio no problema a fim de preservar e 

possibilitar um aproveitamento mais racional desse patrimônio mineral.” (SANTOS: 1981, 

p.143). 

A corrida dos garimpeiros impulsiona o setor e transforma definitivamente a região na 

principal produtora de estanho no Brasil, de forma rudimentar e condições de trabalho 

bastante precário, com ausência completa de infra-estrutura. Ainda assim a região será a 
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responsável por mais de 75% da cassiterita extraída no país entre 1962 e 1970, conforme 

tabela 05, situação que se manterá inalterada na década de 1970, já com a exploração 

realizada por empresas organizadas. 

 

Tabela 05 – Quadro evolutivo da produção de cassiterita na Província Estanífera de 

Rondônia: 1962 a 1980. 

Tipo de Produção em toneladas 
Ano 

Mecanizada   Garimpagem 

Contribuição da Província 

em % da produção nacional 

1962 -   678  54,7 

1963 -   1.038  53,1 

1964 -   818  61,3 

1965 -   2.459  86,8 

1966 -   2.040  81,5 

1967 -   2.239  77,9 

1968 -   2.800  94,9 

1969 -   3.500  95,4 

1970 385    4.721  91,6 

1971 1.701    1.452  89,0 

1972 3.754    - 86,7 

1973 3.674    - 66,5 

1974 3.941    - 72,8 

1975 5.094    - 73,9 

1976 6.710    - 82,3 

1977 7.494    - 78,7 

1978 8.100    - 76,6 

1979 9.639    - 82,6 

1980 10.256    - 78,2 

Fonte: Empresas Brumadinho, 1983. 

 

Com a finalidade de disciplinar e preservar o jazimentos da Província Estanífera de 

Rondônia, o Governo Federal, através do Ministério das Minas e Energia, pela portaria nº 

195, de abril de 1970 e com vigência a partir de 1971, proibiu a garimpagem na região. Foi 
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assim que o Governo proporcionou a substituição dos métodos rudimentares de produção dos 

garimpeiros pela lavra mecanizada das empresas mineradoras (Hanan, 1983). E contando com 

esta reestruturação, proporcionando um aproveitamento das jazidas já conhecidas da província 

de Rondônia, que o Governo Federal estipula a meta de incremento de 124% em quatro anos 

para a produção de estanho metálico, saindo de 1,7 mil toneladas em 1969 para 3,8 mil 

toneladas ao final de 1973, conforme plano de meta e bases do governo de setembro de 1970. 

Pode-se observar que a província estanífera de Rondônia já representava papel 

hegemônico, no cenário nacional, contudo, o país continuava a necessitar de importações de 

estanho metálico para suprir as necessidades crescentes da indústria siderúrgica recém 

ampliada.   

“O Brasil, que ainda é importador de estanho, além de atingir a auto-suficiência, 

obterá divisas da ordem de 48 milhões de dólares com a exportação de 20.000 toneladas de 

cassiterita. Além disto, a intensificação de uma atividade econômica de mineração, com alto 

índice de emprego de mão-de-obra, trará a todo o território de Rondônia e região sul do 

Mato Grosso grande surto de desenvolvimento.” (Brasil, 1970). 

O documento segue e conclui que em vista dos depósitos já “convenientemente 

bloqueados” e como as empresas que estão se instalando possuem recursos técnicos e 

econômicos necessários o cumprimento da meta proposta está assegurada com segurança. A 

reestruturação da exploração em Rondônia ia de encontro a duas propostas do governo 

militar, incentivar o investimento na região amazônica, inclusive incentivando o adensamento 

populacional e em segundo a intensificação da exploração mineral, neste caso com um 

mineral tido como deficiente e que além de proporcionar a auto-suficiência proporcionaria 

excedente exportável, sendo assim duplamente interessante aos propósitos do governo. 

Mesmo com as mudanças na exploração de Rondônia, até o início da década de 1980, 

o Brasil ainda importava cassiterita, conforme tabela 06. O principal fornecedor de cassiterita 
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para o Brasil neste período é a Bolívia, respondendo por 64,3% do minério importado para 

beneficiamento no país, conforme Anuário Mineral Brasileiro de 1976. 

 

Tabela 06 – Comércio Exterior de Cassiterita, 1960 a 1983 (US$ mil). 

Ano 
 Importação 

US$ CIF37  

 Exportação 

US$ FOB38  

 Saldo Comercial 

US$  

1960                               3.460                                    -                            -3.460 

1965                               3.913                                    -                             -3.913 

1970                                   -                                   -                                   - 

1971                               2.702                                       9                              -2.693 

1972                               6.386                                     18                              -6.368 

1973                               8.804                                    -                             -8.804 

1974                             25.473                                    -                           -25.473 

1975                             14.017                                    -                           -14.017 

1976 14.885                                   - -14.885 

1977 28.589                                   - -28.589 

1978 54.956                                   - -54.956 

1979 56.380                                   - -56.380 

1980 28.309                                   - -28.309 

1981 2.047                                   - -2.047 

1982                                   -                                   -                                   - 

1983                                   -                                   -                                   - 

Fonte: DPRN: Anuário Mineral Brasileiro (1972, 1975, 1976, 1979,1982 e 1984). 

 

O parque metalúrgico nacional tem como marco o ano de 1952, ano em que se instala 

a fundição da Cesbra – Companhia Estanífera do Brasil na cidade de Volta Redonda – RJ, 

                                                
37 Expressão do comércio internacional derivada das inicias de cost, insurance and freight (CIF), modalidade em 
que o vendedor assume os custos de transportar a mercadoria ao porto de destino da exportação. 
38 Expressão do comércio internacional free and board (FOB), nesta modalidade o vendedor tem a 
responsabilidade da mercadoria até o porto de origem, cessando a partir daí as suas responsabilidades. 
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destinada a processar minério proveniente da Bolívia, através de fornos elétricos, sua 

produção tinha como destino a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) (Rodrigues, 1997). 

A auto-suficiência de cassiterita, buscada pelo governo militar não se concretizou no 

período desejado, por outro lado, o Brasil passa a ser exportador de Estanho (metálico e ligas) 

em 1968, conforme demonstra o Anuário Mineral Brasileiro dos Anos de 1975 e 1976. 

Assim, pode-se concluir que paradoxalmente o setor de beneficiamento, ou metalurgia do 

setor estanífero acaba antecedendo ao setor de mineração, com a evolução da produção no 

período que precede o primeiro choque do petróleo, tornou o setor apto a colher resultados da 

elevação do preço das matérias-primas no mercado internacional. Este quadro leva a balança 

comercial brasileira de estanho metálico primário a um resultado positivo a partir do ano de 

1975 (Rodrigues, 1997). Mesmo necessitando comprar e importar matéria-prima igualmente 

impactada pela elevação dos preços.  

A contribuição da província de Rondônia permanecerá toda a década de 1970 como a 

principal região produtora, representando na média da década 80% da produção nacional, 

quadro que se altera na década de 1980 com a entrada em operação da mina de Pitinga, no 

município de Presidente Figueiredo – AM. 

“A entrada em operação, em meados da década de 1980, da mina do Pitinga, 

localizada ao norte de Manaus, no Amazonas, reverteu novamente o quadro na liderança da 

produção do Brasil, passando a Província Estanífera de Rondônia para o estado do 

Amazonas.” (ALVES: 1989, p.57).  

A descoberta e definição econômica de depósitos de cassiterita na região do rio 

Pitinga, domínio hidrográfico do Uatumã, adveio de um programa de reconhecimento 

geológico iniciado em 1974. Os resultados otimistas, particularmente do potencial estanífero,  

levaram a cobertura da região através de instrumento legal já em 1978, protegendo a região da 
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atividade de garimpo e despontando como empresa prioritária para a mineração a Mineração 

Taboca S.A.39 (Rodrigues, 1997). 

“Em 1982, a Mineração Taboca S.A. apresentou e obteve aprovação do Relatório 

Final de Pesquisa, efetuado no domínio hidrográfico do Igarapé Queixada, solicitando ao 

DNPM autorização para iniciar os trabalhos de lavra, ensejando a criação da figura extra-

Código de Mineração da ‘lavra experimental’, atendendo ao argumento da titular sobre os 

elevados investimentos dispendidos durante a pesquisa mineral a serem exigidos para o 

futuro desenvolvimento das minas.” (RODRIGUES: 1997, p.25).  

O processo acelerado de concessão possibilitou a auto-suficiência perseguida desde o 

início dos anos 1970, com a rápida ascensão, a província passa em curto período a ser a 

principal província estanífera do país. 

Portanto, autorizou-se a imediata entrada em operação das áreas já reservadas, visando 

a retro-alimentação dos custos previstos para a implantação do Projeto (Rodrigues, 1997). 

Cabe ressaltar as dificuldades que o país vivia neste momento, dificuldades políticas 

proporcionadas pelo processo de abertura política e conseqüente contestação do regime em 

vigor; dificuldades econômicas, conforme mencionado na seção 3.2, de crise nas contas 

externas e falta de fôlego do Estado; adiciona-se o interesse na região, encontramos assim 

vários elementos que ajudam a explicar a exceção ao Código de Mineração. 

O único metal não-ferroso com superávit comercial no Brasil no período de 1973 a 

1982 foi o estanho, sendo que a partir de 1975 o país foi abandonando inclusive a necessidade 

de importar concentrados para abastecer sua indústria doméstica. As estimativas são de que as 

exportações da Paranapanema S/A responderam por 62% das exportações de estanho metálico 

                                                
39 Empresa pertencente ao grupo Paranapanema S/A. 
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nos anos de 1983, seguida por Brumadinho40 e Brascan41, ambas com aproximadamente 15% 

do total cada uma (Empresas Brumadinho, 1983). 

A auto-suficiência na produção de cassiterita, e, portanto do setor estanífero brasileiro, 

só se concretizou segundo DPRN, conforme demonstrado na tabela 07 a partir da entrada em 

operação da mina do Pitinga, já na década de 1980. Entretanto a balança do setor se 

considerado o principal produto, estanho bruto, apresenta saldo positivo anteriormente. 

A exploração da jazida do Pitinga proporcionou ao país exportações em volumes 

crescentes na primeira metade da década de 1980, ajudando a consolidar o Grupo 

Paranapanema como o principal produtor e exportador de estanho no Brasil. 

O Brasil que não pertencia ao ITC e conseqüentemente não participava dos acordos 

restritivos ao comércio do produto, de forma muito especial do último acordo firmado em 

1982. O governo brasileiro recebia fortes pressões por parte dos países membros, mas 

atendendo ao posicionamento dos produtores locais, o Brasil não entra formalmente no 

acordo. Os produtores brasileiros acreditavam que por ser uma indústria relativamente nova 

no cenário internacional e não possuir uma posição consolidada, o acordo prejudicaria o 

potencial de crescimento do setor (Hanan, 1983).  

Mais uma vez deve-se reforçar os interesses nacionais em conseguir gerar divisas para 

superar a crise na balança de pagamentos, certamente esta situação contribuiu para a decisão 

do governo brasileiro de não ingressar no ITC, ficando assim livre para exportar, inclusive 

ganhando terreno de países mais tradicionais no setor. Até o ano de 1985, ano da quebra do 

ITC, o Brasil vai ininterruptamente elevando sua produção e sua exportação. 

        

                                                
40 Mineração Brumadinho S/A inicialmente pertencente ao Grupo Itaú e posteriormente adquirida por um pool 
de  antigos dirigentes ligados ao Itaú. 
41 Brascan Recursos Naturais Ltda é uma holding que participa em várias companhias, empresa mais importante 
do setor a contar com capital internacional. 
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Tabela 07 – Comércio exterior brasileiro de estanho metálico em bruto, 1975 a 1990, valores 

US$ mil.  

Ano 
 Importação 

US$ CIF  

 Exportação 

US$ FOB  

 Saldo Comercial 

US$  

1975                                  192                              22.348                              22.156  

1980                                  341                              46.034                              45.693  

1981                                      1                              62.057                              62.056  

1982                                    -                                55.271                              55.271  

1983                                    -                              111.566                            111.566  

1984                                    -                              173.567                            173.567  

1985                                    -                              229.440                            229.440  

1986                                  143                            123.959                            123.816  

1987                                    -                              144.474                            144.474  

1988                                    -                              235.820                            235.820  

1989                                    -                              283.101                            283.101  

1990                                    -                              171.935                            171.935  

1991                                    -                                       -                                       -    

1992                                    -                                       -                                       -    

1993                                    -                              105.896                            105.896  

1994                                      9                              87.587                              87.578  

1995                                  446                              56.587                              56.141  

1996                                    -                                66.863                              66.863  

1997                                  227                              62.471                              62.244  

1998                               1.320                              34.778                              33.458  

1999                               3.724                              30.238                              26.514  

2000                               1.953                              34.586                              32.633  

Fonte: DPRN: Anuário Mineral Brasileiro (1972 a 2001), utilizados itens com descrição N.B.M. 80.01.01.00 

(Estanho em Bruto). OBS: a partir de 1996 utiliza-se para importação o cálculo FOB e não mais o CIF. 

  

Conforme demonstrado no capítulo anterior o Brasil possui atualmente a 4ª maior 

reserva de estanho, ficando atrás apenas da China, Malásia e Indonésia. As reservas do 

Pitinga respondem por mais de 66% das reservas brasileiras, sendo que a maior parte se 
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encontra na rocha primária (DNPM, s/d). As reservas do Pitinga representam 8,6% das 

reservas mundiais e os direitos de exploração pertencem à Mineração Taboca S.A. 

 

Figura 02 – Evolução das Reservas de estanho contido42 e da produção de cassiterita no 

Brasil, 1961-2000 em toneladas. 
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Fonte: DPRN: Anuário Mineral Brasileiro (1972 a 1991). 

 

Observa-se que foi a disponibilidade de cassiterita que sustentou a indústria brasileira 

do estanho na sua trajetória de crescimento e projeção mundial, sendo correto afirmar que a 

oferta do minério é fator predominante dos rumos no setor (DNPM, 2001). Conforme a figura 

02, a evolução das reservas e a extração de cassiterita apresentam movimentos harmônicos, 

até o início dos anos 1990, enquanto as reservas aumentavam, a produção seguia a mesma 

tendência. 

                                                
42 Quantidade de estanho existente (contida) na massa total do minério. 
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Os custos operacionais relativamente baixos e as atrativas taxas de retornos oferecidas 

pelas minas aluvionares de cassiterita, apresentaram-se como componentes fundamentais da 

competitividade e da atração de investimentos no setor estanífero na Amazônia. Contribui 

para este panorama os picos de cotação do produto alcançados no início dos anos 1980 

(Rodrigues, 1997). 

Não existe uma cultura de investimento em projetos de mineração por parte da 

iniciativa privada brasileira, normalmente os projetos têm prazos muito longos de maturação 

afugentando o empresário provavelmente por questões culturais (Machado, 1989). A 

combinação de políticas públicas, e as facilidades encontradas (teor das jazidas e custos 

operacionais) levam o estanho a liderar o investimento em pesquisa mineral no Brasil no 

início dos anos 1980, declinando em seguida. Mesmo extraindo os valores aplicados pela 

Paranapanema para a formação da Vila do Pitinga43 e outros investimentos não geológicos o 

estanho figura com grande destaque no início dos anos 80 (Rodrigues, 1997). Ficando a frente 

do Ferro, produto tradicional na mineração brasileira e do Alumínio que recebia fortes 

investimentos internacionais. 

O quadro 03 demonstra as principais descobertas de cassiterita no Brasil no século 

XX, merece destaque o fator acaso em significativas descobertas, principalmente as do estado 

de Rondônia. 

Os investimentos realizados nos anos 1970 e início da década seguinte foram bastante 

significativos, incluindo o Brasil no panorama mundial de produtores de estanho em caráter 

definitivo, inclusive refletindo no aumento significativo da produção. Não obstante, a 

produção brasileira concentrou-se em Pitinga. Até a descoberta de novas jazidas na província 

de Rondônia (Bom Futuro). 

                                                
43 A ausência completa de infra-estrutura urbana leva a necessidade de criação de uma vila, ficando a empresa 
responsável por construir hospital, escola e outras benfeitorias para abrigar seus trabalhadores. A carência de 
energia, o alto preço da energia gerada a partir do petróleo e os incentivos levaram a empresa a construir uma 
hidroelétrica para seu abastecimento. 
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Quadro 03 – Cronologia das principais descobertas de cassiterita no Brasil. 

Ano Estado Local Município Fator Determinante Responsável 

1903 RS  Rio Camaquã  Encruzilhada do Sul  Acaso  Garimpeiros 

1942 MG  Rio das Mortes  São João D'el Rey  Acaso  Garimpeiros 

1952 RO  Rio Machadinho  Machadinh d'Oeste  Acaso  Seringalistas 

1959 RO  Oriente Novo  Ariquemes  Acaso  Garimpeiros 

1960 RO  Maçangana  Ariquemes  Acaso  Garimpeiros 

1973 GO  Pela Ema  Minaçu  Acaso  Garimpeiros 

1974 PA  Antonio Vicente  São Felix do Xingu  Rec.Geológico  CVRD 

1974 PA  Serra Branca  Minaçu  Rec.Geológico  CVRD 

1977 AM  Pitinga  Presidente Figueiredo  Rec.Geológico  CPRM 

1987 RO  Bom Futuro  Ariquemes  Acaso  Garimpeiros 

Fonte: Rodrigues (1997), p.06.  

 

 “À propósito, importa enfatizar que a descoberta dos principais depósitos de 

cassiterita em Bom Futuro, no município de Ariquemes, por extratores de madeiras, ocorrida 

em setembro de 1987, foi mero atributo do acaso.” (RODRIGUES: 1997, p.27). 

Inicialmente lavrada por garimpeiros, em 1987 e 1988, a área de Bom Futuro só foi 

ordenada com concessão de título minerário em 1988 para a Empresa Brasileira de Estanho 

S/A (Ebesa)44. Destaque para o fato de o Brasil ter superado a Malásia, tornando-se em 1988 

o principal produtor mundial de estanho (Alves, 1989). 

A trajetória de investimentos e incentivos levou o setor a liderança do Brasil no 

segmento estanífero internacional no triênio 1988-1990, deve obrigatoriamente considerar 

dois fatores como elementos chaves: i) a consolidação do Grupo Paranapanema S/A como 

principal grupo econômico do setor no Brasil, principalmente pela consolidação do Projeto 

Pitinga; e ii) os garimpeiros empreendedores, principalmente aqueles da Província de 

Rondônia e de forma particular os madeireiros e garimpeiros de Bom Futuro, a região jamais 

                                                
44 Joint-Venture do Grupo Paranapanema S/A, Cesbra e Brascan. 
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deixou de ser lavrada por garimpeiros, que por sua vez disputavam através de quatro 

cooperativas distintas os direitos de lavra (Rodrigues, 1997). 

A região de Bom Futuro a partir de 1989 passa a apresentar redução da produção pelo 

esgotamento do minério de teor mais rico, e a partir daí, reduziu a importância da produção 

local sucessivamente (DNPN, s/d). A combinação de esgotamento do minério de teor mais 

elevado com a queda nos preços internacionais após a quebra do ITC tornou várias jazidas 

deficitárias, tendo que ter suas atividades interrompidas, deixando mais uma vez o destaque 

de forma integral da produção nacional para Pitinga. 

A Paranapanema que no ano de 1972 respondia por 34,93% da produção nacional de 

estanho, passou em 1987 a responder por 70,84% do total (Alves, 1989). Em 1999 a 

Paranapanema respondia sozinha por 78,91% da produção nacional de estanho (BNDES, 

2000). A produção de cassiterita e estanho metálico consolidou a Paranapanema como a 

principal produtora nacional, com uma participação de mercado muito superior ao Grupo 

Brascan, atualmente o segundo mais importante grupo atuando no segmento no país.  

Existiam, no ano de 1975, 49 minas em atividade, em 1980 eram 43 e em 1990 existiam 47 

minas em operação no país, observa-se assim, que o mercado caracteriza-se por uma empresa 

líder muito à frente das rivais, duas ou três empresas médias e algumas pequenas empresas.    

O Brasil vai consolidar no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 uma posição de 

destaque no mercado norte-americano como fornecedor de estanho, figurando como o 

principal fornecedor do país entre 1991 e 1994 (Carlin Jr, 1994). Em 1999, os E.U.A. 

representavam o destino de 74% das exportações brasileiras do setor, sendo a Argentina o 

segundo mercado com 14% do total (BNDES, 2000). 
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Tabela 08 – Produção de estanho metálico em toneladas e variação percentual entre 1970 a 

2000. 

Ano 
Produção de Estanho 

metálico em toneladas 

Variação percentual da 

produção (%) 

1970                                      3.578                                                -    

1971                                      3.043  -15,0 

1972                                      4.200  38,0 

1973                                      4.454  6,0 

1974                                      6.155  38,2 

1975                                      6.638  7,8 

1976                                      6.423  -3,2 

1977                                      7.421  15,5 

1978                                      9.309  25,4 

1979                                     10.133  8,9 

1980                                      8.792  -13,2 

1981                                      7.639  -13,1 

1982                                      9.298  21,7 

1983                                     12.741  37,0 

1984                                     18.115  42,2 

1985                                     24.701  36,4 

1986                                     25.104  1,6 

1987                                     29.046  15,7 

1988                                     41.857  44,1 

1989                                     54.708  30,7 

1990                                     41.913  -23,4 

1991                                     30.556  -27,1 

1992                                     27.558  -9,8 

1993                                     27.871  1,1 

1994                                     19.641  -29,5 

1995                                     19.360  -1,4 

1996                                     20.567  6,2 

1997                                     19.064  -7,3 

1998                                     14.607  -23,4 

1999                                     13.202  -9,6 

2000                                     13.773  4,3 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Anuário Mineral Brasileiro (1972 a 1991) e do Balanço Mineral 2001. 
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Em Pitinga, as reservas aluvionares mais ricas também começam a escassear-se a 

partir da metade da década de 1990, mas no final da década a situação agrava-se em demasia, 

refletindo na queda da produção nacional (DNPN, s/d). Na última metade da década, os 

preços médios na LME ficaram em torno de US$5,5 mil a tonelada, com patamares mais 

comprimidos nos anos de 1998 e 1999 (BNDES, 2000). Esta combinação mostra-se perversa 

para a indústria nacional que cede espaço para suas concorrentes, retornar-se-á a este debate 

no capítulo seguinte. 

O empobrecimento da reserva de aluvião forçou a Paranapanema a elaborar o projeto 

de exploração da Rocha Primária – Projeto batizado pelo grupo Paranapanema de Projeto 

Rocha Sã -  o que levado a cabo em meio a um cenário de preços comprimidos e momento 

desfavorável do ponto de vista cambial e econômico, acaba não acontecendo de forma 

integral. Do montante inicial estimado para o pleno funcionamento do projeto Rocha Sã de 

US$ 130 milhões em 1997, o grupo busca desde 2003 junto às agências internacionais e de 

forma especial às agências nacionais: BASA e BNDES recursos da ordem de US$ 35 

milhões, necessários para concluir o projeto (DNPM, s/d).  

O desenvolvimento de um programa abrangente de pesquisa para o estanho, 

compatível com o potencial do país para este metal, propiciaria o retorno do país a uma 

posição de destaque internacional. Para tal, a detecção de novas minas é fundamental como 

igualmente fundamental é a exploração de rochas primárias, necessitando para isto aprofundar 

as pesquisas (BNDES, 2000). 

O parque produtor de estanho metálico, o braço metalúrgico do setor, encontrava-se 

em 1999 com uma capacidade ociosa da ordem de 60% do seu potencial instalado de 32 mil 

toneladas ano (BNDES, 2000). Carente de matéria-prima, cassiterita, o setor tende a atrofiar-

se, ainda mais ressaltando que atualmente todos os países produtores de cassiterita também 

beneficiam o minério, dificultando o seu funcionamento pela alternativa de importação de 

matéria-prima.  
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A indústria brasileira cresce na primeira metade dos anos 1980 em produção e 

exportação, conforme figura 03, em meados da década sofre com as sucessivas quedas no 

preço, prejudicando o saldo comercial, a produção e o resultado da balança têm seu melhor 

período no final da década, posteriormente inicia uma fase de declínio com breves períodos de 

recuperação. 

 

Figura 03 – Evolução do Saldo Comercial em US$ milhões e da Produção de concentrado de 

estanho em milhares de toneladas, 1980-2000. 
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Anuário Mineral Brasileiro (1972 a 2001) e do Balanço Mineral 2001.  

 

A posição brasileira acabou por influenciar sobremaneira o cenário internacional de 

estanho, principalmente entre 1980 e 1995. A exploração das excepcionais jazidas, primeiro 

de Pitinga e posteriormente – mais em conjunto com Pitinga – de Bom Futuro perturbou 

claramente a lógica internacional vigente. Em um primeiro momento, ainda sobre a égide do 

ITC, o Brasil inundou o mercado com minério, e posteriormente frente ao colapso do mesmo, 

não foi capaz de respeitar as leis do mercado, a esta altura saturadas pela ruptura do ITC e a 
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chegada ao mercado de seu estoque de forma descontrolada, ainda assim, o Brasil manteve 

sua produção em ritmo elevado (Rodrigues, 1997).  

O Brasil acaba assinando alguns acordos de restrição das exportações de estanho a 

partir de 1991, atualmente é membro ativo da ATPC. Ainda que a esta altura a produção 

nacional já se apresenta em uma curva decrescente, principalmente pelo esgotamento das 

jazidas de Bom Futuro e a impossibilidade de explorar certas jazidas frente à queda nos 

preços internacionais.  

Com a ruptura do controle da oferta, a tarefa de manutenção dos preços torna-se 

impossível frente às características do mercado de estanho, como um commoditie, e conforme 

abordado no primeiro capítulo, o preço foi pressionado pelo excesso de oferta de tal forma a 

comprimir-se junto ao custo de produção, custo este, que pela estratégia brasileira de não 

reduzir sua oferta, foi nivelado pelas excepcionais jazidas, Pitinga e Bom Futuro.  
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4. CAPÍTULO IV 

AS MUDANÇAS MACROECONÔMICAS RECENTES E A ATIVIDADE ESTANÍFERA BRASILEIRA 

 

 4.1 INTRODUÇÃO 

  

A economia brasileira viveu na década de 1990 importantes e profundas 

transformações, sobretudo, na forma de inserção do Estado na economia e como ele interage 

com os demais agentes econômicos. Tendo em vista estas mudanças, serão apresentados no 

início do capítulo os principais pontos das mesmas, concentrando-se a análise de forma 

pragmática na indústria mineral e principalmente na indústria do estanho. 

A apresentação destas mudanças será conduzida de modo a tecerem considerações 

sobre a evolução apresentada no capítulo anterior da indústria estanífera, buscando respaldo 

no cenário econômico nacional para as transformações vividas no setor, passando inclusive 

pelas mutações na política mineral. 

O objetivo deste capítulo é, portanto, demonstrar como o ambiente institucional e 

econômico tiveram reflexo nas mudanças internas do setor, objeto deste estudo, e qual seu 

comportamento nos últimos cinco anos entre 2000 e 2004, utilizando para a análise, 

indicadores relevantes selecionados (produção, venda, consumo e investimentos), 

considerados o fiel da balança para a previsão dos rumos desta indústria. 

 

4.2 AMBIENTE MACROECONÔMICO DOS ANOS 1990 E OS IMPACTOS NA INDÚSTRIA 

BRASILEIRA 

 

O desequilíbrio macroeconômico foi o centro da política econômica do país durante a 

Nova República e durante a década de 90, esta característica ainda permanecia viva 
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(Anderson, 1999). O processo inflacionário conforme já mencionado, marcante nos anos 80 

juntamente com os sucessivos fracassos dos planos heterodoxos de combate à inflação, 

originaram, ainda em fins desta década uma redefinição do papel do Estado na economia, 

processo que amadureceria nos anos seguintes. A inflação média no período de 1980 a 1993, 

mensurada pelo IGP-DI, foi de 438% a.a., com grande processo de indexação. Este cenário 

submete o Brasil a um processo de estagnação da indústria, enquanto o período, no âmbito 

internacional, é marcado por expressivas transformações de natureza tecnológica e 

organizacional (Pinheiro, Giambiagi e Gostkorzewicz, 1999).  

A forte crise e a estagnação econômica com inflação, a incerteza e os juros elevados 

induziram um processo de ajuste empresarial no país, cujas características conhecidas são: i) 

forte retração nos investimentos; ii) redução deliberada do endividamento; iii) ampliação das 

exportações; iv) acumulação de recursos líquidos; e v) realização de receitas não-operacionais 

(Coutinho e Ferraz, 2002). As características da longa crise levaram a indústria brasileira a 

um processo de retração dos investimentos, que geraram atraso tecnológico e perda de 

capacidade competitiva que só seriam sentidos com mais intensidade na década seguinte. 

A conseqüência dos ajustes que remonta a década de 1970, fez com que ao crepúsculo 

da década perdida, a indústria brasileira se apresentasse ainda bastante completa e integrada, 

no entanto, muito defasada quanto às tecnologias de processos, produtos e da organização da 

produção (Kupfer, 2003). 

A última década do século XX foi marcada, domesticamente, por duas grandes linhas 

de política econômica, que objetivavam aumentar a concorrência e exigir crescente 

capacidade competitiva por parte das empresas, com grande destaque para a política de 

abertura econômica para o mercado externo (Garcias, 1999).  Estas transformações 

acompanhavam, ainda que tardiamente as mudanças internacionais iniciadas no final da 

década de 70, impulsionada pela crescente integração financeira mundial e pela rápida 

transformação tecnológica (Gonçalves, 1998). Estas mudanças são na prática, medidas de 
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reorientação pública, o formato do ajuste da década de 1980, somada às dificuldades de 

acesso a novas tecnologias impostas por diferentes barreiras, inclusive legais como a existente 

na área de informática45, impunham às empresas brasileiras um enorme desafio de retomada 

da competitividade. 

As mudanças levaram a um processo de reorientação das políticas públicas de 

incentivo que culmina em uma crescente “horizontalização46” das políticas industriais, 

traduzindo-se em mudanças nos incentivos e subsídios que migram de incentivos tradicionais 

destinados a indústrias específicas para incentivos gerais. São registradas, 

concomitantemente, mudanças importantes nas vertentes setoriais, com preocupações que 

privilegiavam essencialmente a integração, ou seja, mesmo no plano setorial o governo 

passou a buscar uma combinação com a visão sistêmica (Boreli e Veiga, 2003). 

O combate à inflação, contudo, permaneceu no centro das orientações até meados de 

1994, quando o Plano Real consegue, com êxito, reduzir a inflação, mesmo após o plano as 

preocupações com a inflação vão, em grande medida, influenciar as políticas 

macroeconômicas. O processo que privilegia políticas horizontais deve ser compreendido, não 

só na lógica iniciada no mercado internacional, mas principalmente pelo momento delicado 

que vivia o Estado brasileiro com fragilidade em suas contas e dificuldade para romper o 

processo inflacionário. 

Existe um grande paradoxo na linha mestre de submeter à indústria brasileira a 

crescente competição internacional. Após mais de uma década ajustando-se, conforme se 

mencionou a pouco, dentro de um cenário pouco favorável, a indústria brasileira passa a ter de 

enfrentar rapidamente e com grande ociosidade, as mudanças macroeconômicas  provocada 

pelo baixo crescimento econômico das décadas de 1980 e 1990. Como demonstrado na tabela 
                                                
45 A Política Nacional de Informática é um exemplo das dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras no 
período para ajustar-se à concorrência internacional, instituída por lei em 1984, constituindo-se em um exemplo 
negativo de política setorial que acabou gerando ineficiências e dificuldades para outros setores pela ausência de 
investimentos, sinergias. Em 1991 modificou-se profundamente a lei de informática eliminando a reserva de 
mercado. 
46 Termo utilizado pelo próprio autor. 
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10 a indústria trabalha todo o período com grande capacidade ociosa e com baixo 

investimento, bem como a economia brasileira apresenta baixo crescimento médio, 

fenômenos estes que se repetiram para os cinco primeiros anos da década corrente. 

Adicionalmente, conforme se abordou na última seção do capítulo anterior, a indústria 

estanífera brasileira passava por um momento de ajuste pela decadência produtiva de 

Rondônia, e no cenário internacional o setor ainda sofria os efeitos da quebra do ITC, 

somando-se, portanto, uma conjuntura negativa no ambiente macroeconômica e também no 

interior da indústria. 

Uma característica adicional e relevante para entender as dificuldades da indústria 

brasileira em inserir-se neste novo cenário competitivo, são os sistemas de infra-estrutura e de 

prestação de serviços essenciais à atividade econômica. A profunda deterioração da base 

desses serviços, em especial transporte, energia e telecomunicações, após o colapso da base 

institucional vigente até o II PND, acabou por instituir-se em um sério problema para a 

competitividade da indústria nacional, no inicio dos anos 90 (Coutinho e Ferraz, 2002). 

Conforme expresso em documento do MDIC47 (s/d) a análise do período entre 1990 e 

1996, identifica que parte significativa da indústria brasileira apresentava problemas com a 

nova ordem vigente, os determinantes para tais dificuldades seriam: i) fraca demanda 

doméstica e internacional; ii) baixo nível de investimento produtivo; iii) ritmo medíocre das 

inovações tecnológicas; e iv) elevados custos associados à carência de infra-estrutura, 

inconsistências do sistema tributário e trabalhista, alem de falhas nos mecanismos de 

financiamento. 

 

 

 

                                                
47 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
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Tabela 09 – Dados macroeconômicos brasileiros selecionados: 1980 a 2004. 

Ano 
Crescimento do PIB 

Variação % 

Utilização da 

Capacidade Instalada 

(%) 

Taxa Investimento a 

preços correntes 

% PIB 

1980 9,2                                  84,3                            23,6    

1981 -4,3                                  77,5                            24,3   

1982 0,8                                  75,8                            23,0   

1983 -2,9                                  73,0                            19,9   

1984 5,4                                  74,0                            18,9   

1985 7,9                                  77,8                            18,0   

1986 7,5                                  82,5                            20,0   

1987 3,5                                  80,8                            23,2   

1988 -0,1                                  79,5                            24,3   

1989 3,2                                  80,8                            26,9   

Média (1980-89) 3,0                                  78,6                             22,2   

1990 -4,4                                  74,0                             20,7    

1991 1,0                                  74,5                             18,1    

1992 -0,5                                  72,0                             18,4    

1993 4,9                                  76,8                             19,3    

1994 5,9                                  79,8                             20,8    

1995 4,2                                  83,3                             20,5    

1996 2,7                                  81,8                             19,3    

1997 3,3                                  83,5                             19,9    

1998 0,1                                  81,8                             19,7    

1999 0,8                                  80,5                             18,9    

Média (1990-99) 1,8                                  78,8                             19,5    

2000 4,4                                  82,8                             19,3    

2001 1,3                                  81,7                             19,5    

2002 1,9                                  79,4                             18,3    

2003 0,5                                  80,5                             17,8    

2004 5,2                                  83,3                             19,6    

Média (2000-04) 2,7                                   81,6                              18,9    

Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br). 
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Surge das reformas orientadas ao mercado, e abandono de funções empresariais do 

Estado a tentativa e capacitá-lo a ter uma atuação mais seletiva e, portanto, mais eficaz. 

Integram estas mudanças à abertura comercial e às privatizações. O objetivo é recuperar a 

capacidade de intervenção do Estado na economia, atuando de forma complementar ao 

mercado (Velesco Jr., 1997).  

A fim de evitar a substituição indiscriminada de produtos brasileiros por produtos 

importados, o fortalecimento dos complexos produtivos é fundamental, assim como 

direcionamento dos recursos do BNDES para projetos engajados nesta idéia. Com as 

condições macroeconômicas propícias, criadas pela estabilidade, faltam equacionar elementos 

específicos para cada setor corrigir as distorções que o mercado gera. Por último, faz-se 

necessário à melhoria da infra-estrutura e a redução do custo destes serviços (MIDC, s/d). 

O processo de reorientação do Estado, posto em marcha no governo Collor, não parece 

maduro, ou completamente digerido pela sociedade brasileira, no entanto, faz-se relevante à 

reflexão, os serviços essenciais que apresentavam entrave pela falta de investimento no 

modelo anterior, apresentam-se como gargalos na atual conjuntura? A resposta não parece 

uniforme tomando como base três setores: i) a energia elétrica apresenta item mais delicado 

com problema de escassez de energia, que levaram a sociedade ao racionamento em parte do 

Brasil em 2002 e pelas dificuldades de investimentos neste setor para espantar novos riscos de 

colapsos no futuro eminente; ii) os serviços de telecomunicações parecem mais compatíveis 

com a realidade mundial, lembrando que este é um setor essencial para implantação de novas 

tecnologias e de avanços muito rápidos; e iii) sobre os setores de transporte pairam as maiores 

discrepâncias, com evoluções em portos e aeroportos e mesmo em parte da malha rodoviária, 

contudo, continuamos aprisionados na ineficiência do modelo já consolidado de transporte 

rodoviário, insuficiência da malha ferroviária e/ou da utilização da navegação fluvial pela 

ausência, quase completa, de investimento, seja público ou privado, evento que se repete na 

manutenção da malha rodoviária fora das grandes rotas (corredores de exportação). 



 94 

Uma análise mais completa destes setores, não parece fundamental para se entender 

que alguns setores industriais foram beneficiados pelas mudanças ocorridas nos serviços de 

infra-estrutura nos anos 1990 e parte, inclusive o estanífero,  permaneceu na mesma condição 

ou ficou prejudicada pela manutenção da ausência de condições aceitáveis para enfrentar a 

competição a que foram impostos. 

Igualmente a reorientação do modelo de inserção do Estado e o reconhecimento de 

inconsistências no regime tributário, não fizeram o governo tornar-se menos voraz na 

arrecadação, muito pelo contrário, tampouco fez algum ajuste qualitativo de grandes 

proporções48. Ao longo segunda metade da década de 1990 a arrecadação total, representada 

pela soma das arrecadações federal, estadual e municipal, sobe ininterruptamente conforme 

tabela 10. 

 

Tabela 10 – Arrecadação tributária total brasileira entre 1990 e 2003 em percentual do PIB. 

Ano 
  Carga Tributária Total 

% do PIB  

1990                                          29,6    

1991                                          24,4    

1992                                          25,0    

1993                                          25,3    

1994                                          27,9    

1995                                          28,4    

1996                                          28,6    

1997                                          28,6    

1998                                          29,3    

1999                                          31,1    

2000                                          31,6    

2001                                          33,4    

2002                                          34,9    

2003                                          34,0    

Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br). 

                                                
48 Exceção que não poderia ser esquecida é a lei Kandir que desonera a exportação (Lei Complementar no 
87/96).  
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Ao menos no discurso o governo mostrava-se preocupado em meio às mudanças a 

propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento das empresas, através da redução da 

incerteza, basicamente propiciando estabilidade macroeconômica. O apoio a setores que 

estivessem passando por dificuldades ou enfrentado problemas de competitividade ficou a 

cargo das câmaras setoriais (Garcias, 1999). As dificuldades nas mudanças são captadas pelo 

governo, conforme apresentado a pouco, os caminhos selecionados para eliminar estas 

dificuldades são: financiamentos direcionados do BNDES, privatização e as câmaras setoriais. 

A ausência de perspectivas de longo prazo, nos acordos estabelecidos no âmbito das 

câmaras setoriais, deve ser entendida no arranjo institucional em que estavam inseridos, sem 

definição governamental pela manutenção do modelo de câmaras setoriais (Anderson, 1999). 

Os objetivos de políticas industriais, ou de políticas públicas setoriais eram de certa forma 

estabelecidas como resposta às políticas horizontais que afetava de forma mais acentuada 

algum setor, caracterizando-se apenas uma das duas estratégias adotadas pelas econômicas 

asiáticas e européias para fazer frente ao choque nos finais dos anos 1970. 

Em síntese, as políticas industriais promovidas pelos países da Europa e da Ásia 

visavam garantir condições vantajosas na disputa pelo mercado norte-americano e, 

simultaneamente, gerar resultado em conta corrente compensatório em relação ao afluxo de 

capitais. Apresentavam duas particularidades: i) para os segmentos maduros, representados 

pelo antigo paradigma técnico-produtivo, adotou-se políticas defensivas, com adoção de 

proteção e estímulos; e ii) para os segmentos emergentes, vinculados às novas tecnologias, 

adotaram-se estímulos à construção de vantagens competitivas, com o objetivo de consolidar 

oportunidades de dinamismo futuro (Gonçalves, 1998).  

Estas medidas verticais eram adotadas em meio a um processo horizontal de ajuste, 

conforme já apresentado na seção 1.5 às medidas de cunho vertical devem estar integradas às 
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medidas macroeconômicas, nestes casos, as políticas além de complementares serviram ao  

mesmo tempo para reduzir eventuais efeitos dos ajustes macroeconômicos. A indústria do 

estanho, já em meados dos anos 1990, necessitava enfrentar a conjuntura com medidas deste 

tipo, principalmente para possibilitar novos investimentos. 

O Brasil não adotou no período nenhuma estratégia industrial, os setores maduros são 

submetidos à concorrência de forma abrupta, após um longo período de proteção e com um 

cenário doméstico pouco favorável, para os novos setores da economia, tampouco o governo 

preocupa-se em fornecer-lhes condições realmente igualitárias de competição, permanecendo 

as falhas no financiamento e tratamento tributária.  

 

Figura 04 – Taxa de câmbio brasileira real: média 100 para o ano 2000. 
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Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br). 

 

A questão cambial, inserida na política de estabilização de preços, desfavorece 

claramente a competitividade brasileira ao longo da década, melhorando apenas após a 
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mudança em 1999. A figura 04 traz o comportamento do câmbio real entre 1980 e 2004, na 

década de 1990 percebe-se dois momentos de valorização da moeda brasileira, no início da 

década (Plano Collor) e no período pós-real que antecede a crise de 1999, destaca-se ainda 

que, após esta data temos grande volatilidade no câmbio o que também traz problemas para a 

gestão das empresas com receitas em dólar, como as empresas do nosso setor. 

Conquistada a estabilidade monetária e consolidada a estratégia de inserção 

competitiva no mercado internacional, podemos dividir o período pós Plano Real em duas 

fases, antes e depois da passagem ao regime de câmbio flutuante em janeiro de 1999. O 

aumento da produtividade, no período entre 1994-2000, foi de 57,74%, propiciados, entre 

outros fatores, pelos ganhos de eficiência técnica e pela utilização de melhores insumos após a 

abertura comercial, que teve como conseqüência, no mesmo período, redução do emprego 

direto na indústria. A incorporação da tecnologia utilizada para alavancar o aumento de 

produtividade foi predominantemente de fonte externa (Campenario e Silva, 2002). 

O investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil é muito baixo, representando 

no ano de 2000, apenas 0,64% das receitas das empresas, mesmo treinamento em mão-de-

obra é baixo, se comparado a padrões internacionais. A aquisição de novos equipamentos e o 

enxugamento dos custos com redução do número de empregados, importação de insumos, 

terceirização de atividades completam o quadro de ajuste defensivo posto em prática pela 

indústria brasileira (Kupfer, 2002). A década ficou, portanto, marcada por um novo ajuste 

defensivo do setor industrial, e mesmo distinto do ajuste dos anos 1980, é igualmente 

defensivo. 

 A horizontalidade adotada exige ainda uma série de medidas de consolidação, 

sobretudo, no que diz respeito à infra-estrutura tecnológica, no entanto a necessidade de 

adotar-se medidas específicas fortalecendo a capacidade produtiva por um período é 

fundamental para a adaptação de alguns setores (Campenario e Silva, 2002). As medidas 

verticais são fundamentais para que o Brasil possa romper as falhas originadas no processo de 
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transição, a necessidade de melhorar a competitividade em uma conjuntura desfavorável 

levou a indústria a um ajuste quantitativo significativo, necessitando direcionar as políticas a 

tornar o ajuste mais qualitativo. 

Dentre os setores com melhores níveis de competitividade na atual conjuntura, 

encontram-se segmentos fortemente apoiados em recursos naturais e energia, que utilizam 

produtos e processos já padronizados em níveis mundial (Gonçalves, 1998). A capacitação 

competitiva desses setores está concentrada em commodities, que enfrentam excesso de oferta 

mundial e estagnação de mercados, o que significa preços declinantes no comércio 

internacional (Coutinho e Ferraz, 2002). Mesmo neste segmento, medidas de fortalecimento 

das cadeias produtivas e acordos para acesso a mercados fechados para os produtos brasileiros 

constituem-se em alternativas de políticas para melhorar a performance (Kupfer, 2002). 

Uma outra resposta ao mesmo problema, ao menos nos setores de produção de 

commodities industriais, como siderúrgica, alumínio, papel e celulose, têm passado por 

elevação do conteúdo tecnológico, com o processo de substituição de exportação, 

privilegiando produtos com maior elasticidade-renda o que tem permitido contornar, em 

parte, a queda nos preços e a política cambial, ambos desfavoráveis (Gonçalves, 1998). 

 “At the level of the firm, core competences are related to five sources of competitive 

advantages: management, acquisition of or access to process technology, imputs, transport, 

and distribution networkes and preferencial clients. The diffusion of information systems 

based on microelectronics has provided the thechnical base for co-ordinating large-scale 

operations and logistics.” (FERRAZ, Kupfer e IOOTTY: 2005, p.98). 

As empresas brasileiras que atuam nos setores de commodities industriais, em grande 

parte criada ou ampliada no II PND, acabam nascendo e/ou se desenvolvendo em um 

ambiente hostil, contudo, apresentam vantagens sobre muitos setores por ter acesso 

privilegiado ao mercado financeiro internacional, e não sofrem de defasagem tecnológica, em 
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muitos casos até pelo contrário, completa o quadro de vantagem o acesso privilegiado aos 

seus insumos (Coutinho e Ferraz, 2002). O setor de extração mineral se encaixa perfeitamente 

nestas características, sendo, portanto, um setor chave na economia nacional a partir do Plano 

Real49. 

A capacidade de adaptar-se às modificações impostas à sociedade brasileira foi 

significativa, mesmo para estes setores tidos como privilegiados. A internacionalização da 

economia brasileira hoje está consolidada como caminho, encontramos fragilidade, contudo, 

na defesa de políticas verticais integradas de forma a possibilitar aos setores em dificuldade 

uma chance de ajuste e para os setores incipientes igualdade de condições com as oferecidas 

em diversas nações.   

 

4.3 POLÍTICA MINERAL BRASILEIRA NA DÉCADA DE 1990 

 

A nova política mineral, principalmente a nova orientação da região amazônica, 

começa a tomar forma com a reorientação da região ainda no final do regime militar, 

principalmente dos projetos minerais para extração e exportação visando à obtenção de 

divisas. Sendo a região amazônica a mais atrativa província mineral do mundo sobre os 

aspectos de diversidade e de perspectivas, os projetos minerais ocorrem em pequenos 

números, mas de grandes proporções, dadas às carências de infra-estrutura, logística, fito-

sanitárias, etc (Fernandes e et alli, 1987). Nestes projetos, seja por apoio governamental ou 

pela própria escala, a construção de infra-estrutura não inviabiliza os investimentos, o que 

ocorre em grande medida pelas possibilidades de diluir estes custos.   

Assim como os projetos do governo militar, as reformas liberalizantes e os fluxos de 

capitais que o Brasil recebeu ao longo da última década não conseguiram alterar o panorama 

                                                
49 O projeto Avança Brasil do Governo Federal com os investimentos em infra-estrutura reconhece a carência, e 
incentiva o desenvolvimento econômico com base nos recursos naturais. 
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geral da região amazônica (Pearl, 1999). A Amazônia traz como traço marcante a 

desigualdade no acesso e posse dos recursos naturais, a exploração dos recursos pode e deve 

passar por uma estratégia de desenvolvimento regional que mobilize e integre as comunidades 

locais (Kitamura, 1994). 

A constituição de 1988 determina que os recursos minerais pertençam ao Estado, 

inclusive os do subsolo, e que o Estado poderá, mediante autorização ou concessão federal, 

atribuir ao particular direito à pesquisa e aproveitamento (Antonius, 2000). Do total de áreas 

de subsolo catalogadas no ano de 1986, 41% situava-se na Amazônia, sendo que um restrito 

grupo de grandes empresas controlava aproximadamente 60% do total destas áreas (Chaves e 

et al., 1987). As concentrações geográficas dos minerais acabam por contribuir para a 

formação de oligopólios e monopólios (Scliar, 1994). Esta característica acaba se revelando 

também na questão social onde um número reduzido de pessoas acaba se beneficiando da 

atividade, e no número reduzido de empresas que acabam se engajando na produção mineral, 

mesmo após as reformas liberalizantes. 

A estrutura produtiva do setor mineral é caracterizada por um reduzido número de 

produtores e por uma forte integração entre mina e metalurgia no setor de não-ferrosos. A 

rentabilidade da indústria mineral brasileira repousa essencialmente numa estrutura 

oligopolizada, que tem suas margens de lucro protegidas pela existência de fortes barreiras à 

entrada, que se dá através de um conjunto de incentivos, subsídios, barreiras alfandegárias, etc 

(Pereira; Oliveira Sá e Marques, 1987). A concentração no controle das áreas catalogadas, a 

integração do processo produtivo entre a mina e a metalurgia, facilitam enormemente a 

concentração do setor estanífero, inclusive ampliando as barreiras à entrada.  

“As enormes barreiras à entrada na indústria exigem que os produtores que 

eventualmente pretendam entrar no setor o façam igualmente de forma integrada. A 

dimensão do mercado interno brasileiro, a necessidade de capital e, acessoriamente, de 
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tecnologia, limitam assim as oportunidades de novos investimentos por parte dos agentes ao 

setor.” (PEREIRA; OLIVEIRA SÁ e MARQUES: 1987, p26). 

A indústria mineral da região amazônica permaneceu a década de 1980, sobretudo, a 

segunda metade e, posteriormente, nos inícios dos anos de 1990 ajustada à realidade 

brasileira, com baixos investimentos e pequeno dinamismo. O setor50 de extração mineral é 

predominantemente ocupado por empresas privadas. Em 1997 a privatização da CVRD, a 

maior mineradora do país, torna o setor integralmente explorado pela iniciativa privada.   

O governo Collor foi desastroso para o setor mineral, entre outras razões, por causa do 

desmantelamento que ocasionou no DNPM e em outras empresas e órgãos públicos que 

atuavam na mineração, desarticulando equipes técnicas que levaram décadas para se formar 

(Scliar, 1994). O setor mineral negligencia a procura de meios próprios de crescimento 

através de uma maior agressividade comercial, do aumento da competitividade, de inovação 

ou da diferenciação de seus produtos (Pereira, Oliveira Sá e Marques, 1987). O que torna a 

desarticulação dos órgãos públicos que atuam no setor ainda mais danosos visto a 

dependência do setor a esses órgãos. 

Temos neste episódio de desarticulação do DPRN um retrato das críticas mais 

importantes das políticas públicas introduzidas na região e em especial na mineração, a 

ausência de linkages e os impactos que a atividade mineral tem para o meio ambiente. A 

ausência de linkages econômicos dos enclaves minerais fez ampliar a pressão da população 

sobre outros recursos naturais da região, sobretudo, a floresta (Coelho, 2000). Os grandes 

projetos minerais não geraram impactos substanciais nos tecidos sociais, sobretudo por 

utilizar-se de tecnologia intensiva em capital, no caso das grandes mineradoras (Kitamura, 

1994).  

Deve-se considerar, no entanto, que indiretamente a mineração acaba beneficiando um 

número maior do que os visíveis nos empregos diretos gerados, por levar forçosamente 
                                                
50 O setor mineral aqui excluído o de extração de Petróleo e Gás. 
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alguma infra-estrutura a locais isolados, além de gerar grande quantidade de emprego e renda 

indiretamente, sobretudo no setor de serviços. As pressões sobre os recursos naturais se 

originam nas condições que a população local tem, evidente que projetos que não conseguem 

melhorar as condições gerais dos habitantes não melhoram sob a ótica ambiental. Por outro 

lado, os impactos ambientais dos projetos de mineração que são de grandes proporções devem 

ser comparados às alternativas de exploração econômica oferecidas na região: extrativismo, 

agricultura, etc. A questão ambiental não é irrelevante, tampouco irrelevante é o impacto 

social que envolve, a constituição brasileira obriga ao detentor da concessão de reparar o 

meio-ambiente e a tomar medidas compensatórias para as comunidades afetadas por sua 

atividade.  

Mas não se deve aceitar o mito de que o extrativismo mineral é pontual quanto aos 

danos ambientais e sociais causados (Coelho, 2000). O seu impacto é reconhecidamente 

maior, um grande projeto de mineração traz além dos pontos positivos acima apontados, 

problemas a ele associados, como adensamento populacional que por si pressiona e conduz a 

outros problemas, além de problemas típicos associados ao desenvolvimento acelerado como 

a carência de serviços públicos: escola, assistência médica, etc. 

Ainda com relação à questão ambiental, devemos citar a incompatibilidade da 

exploração mineral e coexistência de indígenas, não obstante, importantes reservas minerais 

encontram-se em áreas indígenas. A título de elucidação, a maior reserva de estanho 

brasileira, Pitinga, é uma área extraída da reserva do povo Waimiri-Atroari. O impacto, neste 

exemplo, é o deslocamento da tribo, para a possibilidade de exploração do minério, este 

movimento traz outros problemas, principalmente ligados à manutenção da cultura destes 

povos.  

Em 1995 aprova-se decreto N.º 1.541, substituindo um conjunto de medidas 

pulverizadas, por políticas integradas nas dimensões econômicas, sociais e ambientais, o 
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Projeto Amazônico, como ficou denominado, busca uma melhor repartição e equilíbrio das 

atividades econômicas oriundas dos recursos naturais (CONAMAZ51, 1995).  

A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, com o Projeto Amazônico, o 

Governo Federal buscou reformular as políticas de forma que fosse possível aumentar a 

eficiência e o desenvolvimento com preservação ambiental, a iniciativa mais visível foi o 

Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) que dentre as nove 

linhas de atuação devemos destacar a iniciativa de aumentar a produção de conhecimento e 

tecnologia. No entanto existe uma contradição evidente na condução do manejo econômico da 

região, inclusive reflexo do conflito existente entre o BID e o FMI52, o Governo Federal 

impulsiona um terceiro ciclo de expansão da economia apoiado na expansão de atividades que 

explorem as vantagens competitivas apoiadas na exploração e beneficiamento dos recursos 

naturais (renováveis e não-renováveis), sendo a Amazônia a locomotiva do processo. O 

grande problema do modelo e seu potencial de destruição da floresta, pela ampliação de infra-

estrutura (rodovias e ferrovias), sem, no entanto, quebrar o isolamento da região, já que esta 

infra-estrutura estaria concebida para o escoamento da produção em um viés exportador 

(Serra e Fernandez, 2004). 

O tratamento tributário muda após a promulgação da Constituição de 1988, extingui-se 

o Imposto Único Sobre Minerais (IUM) e passa a ser tributadas pelo Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o tratamento tributário, em especial para as 

exportações foi afetada, face o tratamento específico existente no IUM para as exportações, 

condição esta que foi reparada por alguns estados reduzindo o ICMS, mas que só ficou 

solucionada com a Lei Kandir (DPRN, 2000). O setor estanífero, no entanto, gozava e ainda 

goza de situação privilegiada, face o tratamento tributário da região amazônica, mesmo com 

                                                
51 Conselho Nacional da Amazônia Legal. 
52 Os ajustes estruturais exigidos pelo FMI e que o Brasil vai se submeter a partir de 1998, tem conflitos com as 
prerrogativas de políticas ambientais desenvolvidas com o apoio do BID (Reitman a). 
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as mudanças constitucionais, a ZFM e a Amazônia Ocidental53 gozam de incentivos. O 

aumento da carga tributária não parece permear o setor, exceto os tributos indiretos como PIS 

e COFINS.  

Cabe ressaltar que estes benefícios regionais, pelas suas características não 

incentivaram, e ainda não incentivam, nenhum tipo de integração ou verticalização regional, 

pelo contrário, para o setor de beneficiamento do estanho, o parque metalúrgico não se 

encontra na região, por dois motivos igualmente relevantes, primeiro para melhor captar os 

benefícios fiscais; e segundo pela ausência de infra-estrutura principalmente energia elétrica o 

que dificulta a instalação do parque metalúrgico que é grande demandante de energia. 

Adicionalmente, deve-se destacar que este modelo de incentivos foi e é incapaz de atrair 

novos investimentos minerais de porte menores, mas garantiram aos grandes projetos e aos 

programas já maduros significativas vantagens tributárias no período.  

 

4.4 A INDÚSTRIA ESTANÍFERA BRASILEIRA NO PERÍODO RECENTE 

 

O setor mineral experimentou grandes mudanças impostas pelos choques do petróleo, 

que proporcionaram simultaneamente um aumento nos custos de produção e uma elevação no 

preço das principais commodities. A fim de possibilitar a absorção da renda diferencial, o 

setor mineral procurou através do aumento da escala de produção, reduzir seu custo, esta 

estratégia acabou aumentando a capacidade produtiva (Pereira, 1987). 

Esta situação levou a um acirramento da concorrência no interior da indústria, novos 

produtores puderam surgir, beneficiando-se do enfraquecimento das barreiras à entrada, em 

face da desorganização dos produtores tradicionais (Pereira, 1987). O setor estanífero assiste a 

este processo iniciado na década de 1970 e que representou grandes mudanças na década 

                                                
53 Amazônia Ocidental está localizada no centro geográfico da Amazônia, compreende os Estados do Amazonas, 
Acre, Rondônia e Roraima, criada para incentivar medidas de descentralização geográfica dos investimentos. 
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seguinte de maneira muito intensa, o Brasil passa a figurar entre os principais produtores 

mundiais exatamente neste contexto de desarticulação no setor, desarticulação que tem como 

ponto alto à quebra do ITC em 1985. 

As barreiras à entrada caem pelo preço elevado, que possibilita a entrada em operação 

de minas com teor de minério contido menor. No entanto, em face dos custos estarem mais 

elevados, sobretudo, da energia elétrica, continua a existir uma barreira que só pode ser 

transposta por minas, empresas ou mesmo países com energia acessível. A matriz energética 

brasileira não tem sido afetada pelo aumento dos preços dos combustíveis fósseis, 

complementarmente, nossas minas de cassiterita que entram em operação, têm características 

de teor e qualidade muito elevado com custos operacionais baixos, combinação esta, que 

possibilita ganhos excepcionais, o que incentiva o aumento da produção.  

Pela ausência de um líder e na impossibilidade de efetivamente articular-se em uma 

nova entidade, a situação na indústria do estanho não se acomodou na década seguinte. O 

Brasil não chegou a consolidar-se como principal produtor mundial, posição que se restringe a 

um triênio (1988-1990) mas sem representar um papel de liderança entre os produtores. A 

China, país expoente na produção e que poderia liderar o processo de coordenação dos 

produtores, tampouco se encarrega de fazê-lo. Este processo se reflete nos preços do produto 

que experimentam fortes flutuações nos anos que seguiram a quebra do ITC, com forte 

tendência a desvalorização, conforme demonstrado na figura 01, da seção 2.5, tendência 

interrompida por movimentos de recuperação como o mais recente de 2004. 

Esta propensão à queda iniciada em 1986 culminou em 2001 e 2002 com preços 

extremamente depreciados, inviabilizando a produção de muitas minas menores e dificultando 

a operação de boa parte do setor, inclusive as empresas brasileiras. Conforme observado na 

tabela 11, nos anos de 2003 e 2004 o preço do metal voltou a valorizar-se, reflexo 

principalmente do aumento da atividade econômica internacional. 
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Conforme colocado no início da seção 3.2, o setor mineral desenvolve-se conectado 

aos demais setores da economia. Em grande medida, os preços internacionais neste início de 

século pode ser explicado pela questão do consumo agregado mundial, com a ausência de 

forças que busquem administrar a oferta, os preços ficaram ao sabor da demanda que se 

apresentou comprimida, recuperando-se a partir do final de 2003 o que reflete os preços no 

período seguinte. Adicionalmente, deve-se destacar que assim como o Brasil possuía uma 

condição excepcional nos anos 1980, a China parece reunir estas características atualmente, 

influenciando fortemente o movimento de preços, conforme mencionado no capítulo II, sendo 

o maior produtor mundial da atualidade. 

 

Tabela 11 – Preço médio mensal do estanho na LME (em US$ por toneladas). 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 

Janeiro 5.928   5.170   3.862   4.436         6.485    

Fevereiro 5.646   5.122   3.731   4.571         6.673    

Março 5.458   5.046   3.843   4.605         7.620    

Abril 5.384   4.949   4.024   4.566         8.956    

Maio 5.451   4.945   4.150   4.737         9.459    

Junho 5.457   4.828   4.286   4.692         9.205    

Julho 5.344   4.351   4.331   4.739         9.044    

Agosto 5.305   3.896   3.834   4.823         9.022    

Setembro 5.474   3.695   3.957   4.912         9.020    

Outubro 5.282   3.751   4.242   5.237         9.045    

Novembro 5.270   4.042   4.230   5.363         9.070    

Dezembro 5.234   4.019   4.237   6.058         8.554    

Fonte: Mamoré mineração e Metalurgia Ltda. 

 

A elevação em escala mundial dos níveis de oferta e de pulverização das commodities 

industriais força os países e as indústrias a enfrentar esta situação de duas formas: primeiro, 

buscando uma diferenciação no produto e segundo, elevando o conteúdo tecnológico 

(Gonçalves, 1998). No interior do setor estanífero as possibilidades são reduzidas, os 
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consumidores tradicionais buscam ao longo do tempo reduzir a intensidade do consumo, e, 

para complicar, o setor sofre o ataque da indústria do plástico e do alumínio.  

A falta de organização dos produtores e o contexto geral da indústria mineral fazem 

com que muitos países e setores minerais entrem em crise (Pereira, 1987). Esta ausência de 

liderança também complica o setor a defender seu mercado consumidor culminando com 

preços decadentes e perda de mercado, a possibilidade de elevar a elasticidade-renda, 

buscando diferenciação conforme apontado por Gonçalves (1998) como a melhor alternativa 

inviabiliza-se parcialmente54.  No caso da indústria do estanho, no período mais rescente, 

principalmente, na década de 1990, o setor vem cedendo espaço importante para a indústria 

do alumínio e do plástico. 

Na ótica brasileira, o setor também sofreu mudanças com a morte de Octávio Lacombe 

fundador da Paranapanema no ano de 1992. A empresa, principal produtora de cassiterita e 

estanho metálico do país, passou por grandes mudanças. A partir de 1996, foi transferida para 

um pool de fundos de pensão liderados pela Previ55, que optou por reestruturar as operações 

deixando a construção, setor que deu origem ao grupo, e alternativamente, buscou formar um 

grupo de Metais não-ferrosos. Hoje, atua principalmente com estanho e cobre (Martins, 

2004). Portanto, a principal produtora nacional não opta pelas duas alternativas: diferenciação 

ou aumento da carga tecnológica, envereda-se, alternativamente, pela diversificação, 

mantendo-se dentro da indústria de metais não-ferrosos, mas atuando com mais de um 

metal56.  

É importante demonstrar que a Paranapanema continua a responder por 

aproximadamente 70% da produção de estanho, conforme tabela 12, e que abasteceria sozinha 

o mercado brasileiro com tranqüilidade, o que não ocorre devido à estratégia do grupo de 

                                                
54 Conforme apontado na seção 2.2 o ITRI não conseguiu grandes avanços para o setor, existem aplicações mais 
nobres do setor químico e de microeletrônica, mas representam um consumo reduzido comparado à capacidade 
produtiva instalada. 
55 Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. 
56  Até 2002 o grupo Paranapanema atuava também com a produção de Zinco. 
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exportar grande parte da sua produção. Outra característica que deve ser observada é a queda 

da produção brasileira, que em grande medida está associada à queda da produção da 

Mamoré, ainda que a sua queda tenha sido mais intensa do que a do mercado. 

 

Tabela 12 – Produção e comercialização de estanho no Brasil entre 2000 e 2004. 

    2000 2001 2002 2003 2004 

Consumo Brasileiro (toneladas)          7.123           5.852         6.402           6.334  - 

              

Produção Brasileira (toneladas)        13.773         12.168        11.675         10.761  - 

              

Toneladas        11.224           9.237         8.750           7.578           7.178  Produção 

Mamoré % do total brasileiro 81,5% 75,9% 74,9% 70,4% - 

Mercado Interno          4.638           3.798         3.128           3.913           1.554  Vendas 

Mamore Mercado Externo          6.200           5.135         6.025           4.020           5.630  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das Demonstrações Financeiras da Paranapanema S/A (1999 a 2004) e 

Sumário Mineral Brasileiro (2000 a 2004). 

OBS: Até o momento em que encerramos os trabalhos o DPRN ainda não havia disponibilizado o Sumário 

Mineral referente ao ano de 2004. 

 

Com os baixos preços e as dificuldades com o esgotamento do minério de aluvião a 

Paranapanema, através das suas controladas Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda e a 

Mineração Taboca S/A, assistiu, impotente, a sua queda de produção e à participação no 

mercado interno e externo. Os últimos exercícios financeiros demonstram as dificuldades 

encontradas pela empresa para levar à diante seu projeto de exploração da rocha primária. É 

mister observar que desde as mudanças no controle da administração é sabida a necessidade 

de realização dos investimentos, que foram parcialmente concretizados. A melhora 

significativa na margem operacional (lucro bruto), conforme tabela 14, não deve ser creditada 

a outro fator, a não ser a significativa melhora no preço do estanho no mercado internacional. 
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Tabela 13 – Resultado financeiro Divisão estanho do Grupo Paranapanema S/A entre 2000 e 

2004, em milhões de reais. 

DIVISÃO ESTANHO 2000 2001 2002 2003 2004 

Receita Liquida            145,1             203,8             139,8             187,8             231,9  

Custo do Produto Vendido           (129,4)           (198,3)           (135,1)           (199,6)           (150,6) 

Lucro Bruto              15,7                 5,6                 4,7              (11,8)              81,3  

Lucro / Prej da Atividade                4,2              (12,3)             (18,4)             (54,4)              55,8  

Desp Finan e Var Cambial             (10,3)             (27,7)             (37,0)             (50,2)             (24,4) 

Resultado Não Operacional                4,2                (5,0)                6,2                (4,8)                0,1  

Resultado do Exercício                1,1              (16,3)             (49,0)           (112,8)              22,3  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das Demonstrações Financeiras da Paranapanema S/A (1999 a 2004). 

 

A crise internacional acabou levando as empresas do setor a buscar alternativas. 

Conforme já mencionamos, o grupo Pararanapanema além da diversificação de metal feita 

pela Holding, realizou investimentos na divisão estanho, dentro das mesmas orientações,  

passando desde 2000 a contar com uma planta química para a produção de nióbio57 e 

principalmente de tântalo58, dois metais presentes em quantidade suficiente para ser explorado 

economicamente na cassiterita de Pitinga (Paranapanema, s/d)59. A planta química foi fechada 

em 2004, dentro do bojo da reestruturação posta em marcha pela nova administração da 

empresa, objetivando reduzir os custos operacionais e melhorar a margem bruta da companhia 

(Paranapanema, s/d)60. 

A maior produtora de estanho do país optou nos momentos mais difíceis por buscar na 

diversificação de produtos a saída para os baixos preços do metal, priorizando estes 

investimentos, em detrimento de outras possibilidades. Isto até o presente momento não 

representou grandes mudanças na configuração do setor, considerando a produção de estanho 

metálico, a Mamoré continua a ser a líder seguida pela Cesbra e Best Metais com 

                                                
57 O Brasil é o maior produtor mundial de Nióbio, sendo Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – 
CBMM a principal produtora. 
58 O tântalo é um mineral raro e com utilizações nobres, com destaque crescente para a industria de capacitores. 
59 DFP, 2000. 
60 DFP, 2004. 



 110 

respectivamente 9% e 4% do mercado estimado de estanho metálico produzido no país 

(DNPM, 2001). 

A segunda maior empresa do setor optou por um caminho distinto, buscando agregar 

valor ao estanho produzido, diversificou sua produção dentro da mesma linha de produto, 

priorizando o desenvolvimento de novas aplicações e a sua produção para a indústria plástica 

e química, minimizando significativamente os impactos dos baixos preços do triênio 2001-

2003. A Cesbra não deixou de produzir estanho metálico, atualmente produz 

aproximadamente 2,5 mil toneladas mês, sua produção, assim como a da Paranapanema, 

também é verticalizada a Estanhos de Rondônia S/A (Ersa)61, produz a cassiterita que a planta 

metalúrgica consome (Goes, 2005). Vale ressaltar que, a produção de cassiterita da Ersa não é 

suficiente para abastecer o grupo, sendo necessário adquirir cassiterita de outras minas em 

Rondônia e de outros países. 

A acomodação do setor não parece estar completa, a Mamoré voltou atrás na estratégia 

estabelecida, a Cesbra acabou ficando com a divisão mais nobre e vendendo a divisão 

tradicional, exatamente para o maior consumidor de estanho metálico do país, a CSN o que 

deve implicar em novos movimentos futuros de acomodação do setor, sendo a maior 

produtora nacional no momento, a maior incógnita, face sua situação financeira e patrimonial 

dilacerada e com as necessidades de realizar os investimentos já frisados. 

O aproveitamento mais eficiente possível deve ser o enfoque de uma política nacional 

de suprimento mineral, possibilitando o melhor aproveitamento do recurso esgotável, a ação 

do governo deve ter como objetivo compatibilizar a obtenção do maior benefício liquido 

atual, para o maior segmento possível da sociedade, durante o maior tempo possível 

(Ministério de Minas e Energia, 2001). 

                                                
61 Em 7 de abril de 2005, a Companhia Siderúrgica Nacional comunicou o mercado a compra da Ersa e da planta 
de metalurgia da Cesbra, o objetivo para os próximos anos é de elevar a produção de cassiterita e estanho 
metálico ao nível necessário para a garantia de suprimento desta matéria-prima chave para a companhia. 



 111 

Necessariamente, para a obtenção destes objetivos, a indústria de extração mineral 

necessita de incentivos para investimentos de longo prazo, principalmente em pesquisas 

geológicas e em processos de extração, portanto, medidas de políticas públicas específicas 

para o setor, políticas verticais, necessariamente passam por uma forma de viabilizar 

investimento privado induzindo o setor a agregar valor, para isto faz-se necessário o 

amortecimento do risco que acaba elevando-se com o alto custo financeiro, com o câmbio 

desvalorizado ou volátil e com um regime tributário pouco adequado ao investimento de 

risco. Uma outra necessidade que devemos retomar é a de infra-estrutura adequada, 

principalmente energia-elétrica e transporte, de forma a possibilitar o adequado tratamento 

nos locais de extração e o transporte em meios mais eficientes, reduzindo o custo do produto 

final, tornando-o mais competitivo e rentável. 

Durante a década de 1980 e 1990 o Brasil não respeitou a regra de exploração dos 

recursos não renováveis e acabou esgotando a sua reserva conhecida de cassiterita de aluvião, 

dadas às características – preços baixos e ausência de liderança – a penetração do produto 

brasileiro ajudava a desestabilizar ainda mais o já frágil mercado internacional, ao 

consumirmos nossas melhores reservas sem nenhum planejamento ou investimento 

construímos o cenário atual, inclusive no âmbito internacional as condições foram em grande 

medida afetadas pelas estratégias brasileiras. 

Contudo, não é possível entender a realidade apenas pelo movimento do mercado 

internacional do estanho e pelas características e condições dentro da indústria, a condição 

macroeconômica do país na década de 1990 é outro fator chave para compreendermos o atual 

estágio. 

A liberalização comercial rápida em ambientes macroinstitucionais instáveis levaram a 

processo de modernização, baseado em estratégias de simplificação de produtos e out-

sourcing de insumos (Kupfer, 2003). Assim, do ponto de vista interno da indústria, o setor 

estanífero, passava pelo ajuste imposto pelas mudanças na condução macroeconômica a sua 
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forma, que significou consumir os seus melhores insumos, com baixo investimento, o que 

implicou consumir as melhores jazidas. 

A política cambial do período 1994 a 1999 foi um problema que não necessitamos  

aprofundar-nos, conforme demonstrado na figura 04, o câmbio permanece apreciado neste 

período, vários setores da economia, em especial os produtores de insumos industriais, são 

afetados, perdendo competitividade e ou rentabilidade, face sua receita estar integralmente 

vinculada ao dólar62.   

Assim como parte significativa do ajuste fiscal iniciado em 1999, é intensificado nos 

anos seguintes, vai significar uma redução nos projetos de investimento em infra-estrutura no 

país, relembramos que os setores de commodities industriais foram apontados como exceções 

dentre os setores industriais brasileiros durante as crises, exatamente por possuir acesso a 

matérias-primas privilegiadas, e foi, igualmente, salientado que a principal desvantagem deste 

tipo de indústria era justamente a escassez de infra-estrutura.  

A carência de infra-estrutura na região amazônica apesar de alguns importantes 

investimentos não beneficiou o setor estanífero, os projetos do Avança Brasil, concentraram 

seus investimentos em poucos e grandes investimentos, que acabaram não chegando ao setor. 

A questão da ambigüidade do trato da região amazônica também dificulta o acesso a 

financiamentos externos para projetos na região, sendo a dificuldade de acesso ao crédito, 

conhecidamente, uma desvantagem significativa para empresas nacionais, como a 

Paranapanema.  

Apontamos na seção 4.2 que os setores que melhores responderam aos contratempos 

das décadas de 1980 e 1990 foram justamente os setores de commodities industriais, no 

entanto, deixamos claro ao longo do trabalho e queremos aqui reforçar, que a indústria do 

estanho não acompanhou esta tendência por dois motivos básicos: o acima exposto e a 

                                                
62 A comercialização do estanho no mercado doméstico também é regida atualmente pelo preço no mercado 
internacional. 
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questão mais importante já abordada e que vamos apenas reforçar, a escassez de insumo na 

quantidade e qualidade apropriado, paradoxalmente, o elemento que colocou o Brasil na 

vanguarda em outrora, é o mesmo que dificulta sua sobrevivência e competitividade na 

atualidade.   
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CONCLUSÃO 

 

A consideração que podemos extrair da análise da indústria do estanho, inicialmente 

em uma análise global, é seu caráter de oligopólio concentrado. Este oligopólio comportou-se 

de duas maneiras distintas no tempo, em um primeiro período, com a existência do ITC, o 

setor mantinha um controle rígido de preço e de quantidade disponível no mercado mundial, o 

que já na década de 1950 aspirava a tentativas de reduzir o consumo do estanho, este 

comportamento reflexo do cartel do estanho que encarecia a matéria-prima utilizada, 

principalmente, em embalagens e na indústria automobilística; a segunda fase pós quebra do 

cartel internacional, assistimos a um processo bastante distinto, conseqüência da acomodação 

das novas unidades, principalmente com o ingresso de países antes periféricos para o estanho, 

em destaque o Brasil e posteriormente a China. 

Nesta derradeira etapa com os choques do petróleo em 1973 e 1979 as barreiras à 

entrada, conforme conceituado por Bain (1962), em especial, as vantagens de custos estavam 

comprometidas pela súbita mudança para o setor estanífero ocasionada pelo petróleo. A 

entrada em operação de minas no Brasil levou o setor a uma situação ímpar, onde a empresa 

entrante tinha melhores condições que as já estabelecidas, isto face às condições excepcionais 

da mina do Pitinga, com a guarda baixa o setor experimentou em meados dos anos 1980 um 

grande ajuste. 

Conforme salientado por Labini (1986), o preço em um oligopólio concentrado é 

condicionado pelo custo total, tendo a empresa que possui o menor custo, a responsabilidade 

de firmar o preço para todo o grupo, estabelecendo a liderança de preço e por conseqüência 

determinando na margem acomodação do setor. O que ocorreu nos anos 1980 neste setor, foi, 

justamente, a fixação do preço abaixo do preço mínimo de manutenção para algumas 
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empresas já estabelecidas, fomentando a competição dentro do oligopólio. A situação de 

preços e custos elevados é agravada pelo fato de ser a empresa entrante a detentora da melhor 

posição de custo, necessitando assim, estimular a competição para conquista de mercado. 

Observa-se assim, que o setor fica sem o cartel existente anteriormente para determinar os 

rumos, e sem um líder efetivo, visto que à entrante não interessava à manutenção das 

condições, tampouco seria seguida pelas firmas tradicionais.  

A combinação desta situação com a etapa econômica em que o mundo vivia, momento 

de crise internacional, agravou a disputa pelo mercado que levou a indústria a uma posição 

delicada, com os antigos componentes do cartel confrontando-se com empresas e países que 

não o integravam em busca de mercado. A existência de capacidade ociosa planejada, 

conforme Steindl (1986), torna esta etapa ainda mais complexa, visto que o setor possui 

capacidade além das necessidades do mercado, potencializando ainda mais a disputa. 

Esta turbulência internacional não pode ser compreendida sem a entrada do Brasil no 

cenário, que foi determinante para grande parte das mudanças do cenário internacional, ou 

mesmo de toda a mudança desencadeada pela quebra do cartel, resta-nos responder uma das 

questões centrais do trabalho, como a indústria brasileira conseguiu penetrar no setor. 

Alem de alguns elementos que acabamos de descrever, como as condições 

internacionais propícias, parece incontestável a participação do governo brasileiro neste 

processo, desde o argumento mais simples representado pelos investimentos em estudos 

geológicos básicos, passando pelas vantagens fiscais oferecidas para a exploração da região 

amazônica, mas principalmente, representado pelo enorme esforço feito no regime militar 

para ocupar a Amazônia e tornar o país independente na produção de muitos minérios, dentre 

eles o estanho. 

As questões da região amazônica que permeiam o setor são importantes, mas as 

contribuições do governo não se restringem a elas, o conjunto das políticas toma forma no 
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final dos anos 1970, com a assunção de riscos da iniciativa privada por parte do governo e 

pelo financiamento a projetos de prospecção mineral que tivessem como objetivo a 

substituição de importação ou a exportação. No início dos anos 1980, momento crucial para o 

país pela enorme necessidade de divisas, o governo brasileiro opta por não integrar o ITC, em 

seu último plano, e favorece a exploração da jazida de Pitinga, possibilitando a penetração do 

estanho brasileiro no mercado internacional. 

Observando-se a composição da indústria estanífera, especificamente no mercado 

brasileiro, verifica-se que o setor encontra-se extremamente concentrado, principalmente pelo 

acesso privilegiado a insumos e mercados consumidores. O Brasil, que conforme destacamos 

ao longo do trabalho produz estanho em proporções menores desde o início do século XX, 

assistiu nos últimos 25 anos, a um incremento da importância do setor e a uma concentração 

do Grupo Paranapanema, que responde, na média, por aproximadamente 70% da produção 

doméstica, com mais duas ou três empresas significativas dividindo o restante do mercado. 

Merece ser destacado que a entrada em operação da jazida de Bom Futuro, possibilitou 

o Brasil despontar como maior produtor mundial, caracterizando por completo o que 

Rodrigues (1997) chamou de “boom estanífero”, iniciado com Pitinga. Com o rápido 

esgotamento da jazida de Bom Futuro, o setor começa a dar sinais de decadência no início dos 

anos 1990, ocultados pela operação de Pitinga. 

Ao final da década de 1980, o país necessitava de investimentos para manutenção de 

sua posição no mercado internacional, os investimentos que não ocorrem, por motivos 

macroeconômicos, já que passávamos por uma fase de alta inflação, instabilidade política e 

institucional. Já no início dos anos 1990, agrega-se a este ambiente, pouco favorável, 

dificuldades empresariais internas do setor, com a mudança de comando no principal produtor 

nacional. 
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Ao longo da década, a situação não se altera para o setor, com instabilidade 

institucional, devido a mudanças no regime tributário do setor mineral estabelecidas pela 

constituição de 198863 e pela perspectiva de mudança do regime de exceção existente na 

Amazônia, por conseqüência o setor continuava a se ressentir de investimentos, com o 

enorme agravante que a mina do Pitinga, a esta altura, já se apresentava em fase de 

esgotamento das  jazidas de aluvião. 

No entanto, devemos deixar claro que os problemas institucionais apesar de muito 

relevantes, não devem ser apontados como os únicos, ou mesmo, como o principal 

responsável pela decadência do setor, a indústria mineral deve, mais que em outros setores, 

programar-se para o esgotamento (depreciação) de sua fonte, se estruturando e realizando 

investimento, sobretudo, de prospecção de novas jazidas, antes da fase óbvia de decadência 

ou esgotamento do minério; portanto, o setor não pode transferir para o governo a 

responsabilidade pela atual situação. Nesta linha de pensamento, o setor que foi extremamente 

eficiente para penetrar no mercado internacional, inclusive contando com a ajuda do governo, 

necessita, no bojo das mudanças ocorridas nos últimos quinze anos, estar preparado e maduro 

para responder às suas necessidades de forma independente.  

Devemos ainda, reconhecer e considerar que o momento que culmina com a 

necessidade inadiável de investimento por parte da líder do setor, não é o mais favorável, por 

duas circunstâncias independentes, a primeira, de origem macroeconômica, o câmbio, pouco 

favorável para as empresas exportadoras, condição que vigorou durante boa parte dos anos 

1990 e que certamente dificultava a viabilização de investimentos, por traduzir-se em uma 

receita menor para as companhias do setor. A segunda, são os preços das commodities no 

mesmo período, depreciados, deteriorando ainda mais as condições financeiras das empresas 

brasileiras.  

                                                
63 Conforme abordamos no trabalho, a mudança no tratamento passando a gerar a obrigação de recolhimento de 
IPI, não afetou as empresas em operação por estarem na região amazônica, mas não deve ser desconsiderada 
para avaliação de novos investimentos. 
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A ausência de recursos para realizar os investimentos necessários, derivados destes 

dois fenômenos é, portanto, problema exógeno à firma, sendo um deles endógeno à indústria. 

A possibilidade de transpor esta dificuldade e decadência passa pela melhoria das condições 

institucionais, principalmente, pelo estabelecimento de regras que facilitem os investimentos 

que busquem agregar valor ao produto, a exemplo do que já ocorre em menor escala dentro da 

própria indústria. Estes pontos, que dificultaram o investimento para a retomada do setor, são 

parcialmente problemas que com uma política industrial vertical adequada poder-se-ia almejar 

resultados significativos, dadas às possibilidades brasileiras; mas, conforme salientado ao 

longo do trabalho, devem ser acompanhados por um planejamento de infra-estrutura, que na 

região mostra-se carente, aumentando a fragilidade do setor.  
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