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RESUMO 

O mercado brasileiro por gipsita c derivados está cm expansão. sendo atendido basicamente pelos produtores do Araripe
NE c Europa. Nossos custos sofrem grande impacto dado a prcc:íria infra-cstmtura de produção c escoamento. Em 1996 
houve um aumento da alíquota. que decresceria a medida que a infra-estrutura melhorasse. o que llélo ocorreu. Os produ
tores nacionais solicitaram novo aumento. visando reduzir o diferencial de custos com os estrangeiros. o que permitiria 
melhorar a competitividade brasileira pelo período ncccssúrio. Esta solução condu1.iu a um impacto sobre os preços c 
sobre o consumidor. Para determinar a alíquota ótima. o presente trabalho utili1.a elementos de jogos estratégicos. O mo
delo desenvolvido sinaliza no sentido de que. para estabelecer a cstrntura tarifária. deve-se conhecer aspectos da demanda 
e da tecnologia utilizada pelas empresas. Assim. deve-se investir cm est udos que permitam orientar tanto as empresas 
nacionais quanto o Governo sobre a política ótima para o sctor. 

PALAVRAS-CHAVE: Mercado de gipsita, Competitividade. Alíquota de importação. Pólo Gcssciro. 

L INTRODUÇÃO 

O mercado brasileiro de gipsita c seus derivados cst{t cm expansão. sendo atendido basicamente pelos produtores do 
Araripc-NE c Europa. Apesar de possuir as maiores reservas conhecidas. o Brasil não se encontra nem mesmo entre os 
dez maiores produtores. A importância deste produto decorre de sua estreita vinculação com a indústria de constmção 
civiL onde ocorre 90(% de sua utilização. Trata-se de uma indústria que ocupa o segundo lugar no Brasil cm termos de 
participação no PIB (Scardoclli et ai. 1994 ). Além disto, este setor absorve cerca de um terço da mão-de-obra envolvida cm 
atividadcs industriais. a maior parte da qual sem qualificação. Dado o nosso déficit habitacional- cm torno de 12 milhões 
-. o gesso. principal derivado da gipsita. apresenta-se como uma alternativa aos materiais de constmção convencionais. 
devido ao seu menor custo relativo, bem como a algumas características particu lares. Os nossos custos de produção se 
igualam aos dos maiores produtores. apesar de prodtu:innos cm escala menor. Entretanto. dada a prccúria infra-cstmtura 
de transporte, o produto chega aos principais centros consumidores brasileiros com baixa competitividade Devido a 
uma mobili1.ação do sctor. em 19% houve uma negociação com o Governo cm que a aliquota de importaçào passou de 
4 para 56%, prevendo-se no acordo uma redução progressiva até o ano 2002. tempo suficiente para que houvesse uma 
implementação das medidas visando melhoria da infra-cstmtura. Isto não ocorreu. c o sctor foi novamente ao Governo 
renegociar o acordo. 

Evidentemente, numa situação deste tipo, o consumidor nacional arca com os encargos ao adquirir uiil produto a maiores 
preços. Em sua política, o Governo brasi leiro deve cfetuar uma escolha entre beneficiar os produtores nacionais -cuja 
principal produção ocorre cm uma região em que outras oportunidades económicas são bastante escassas-. cm detrimento 
dos consumidores, c v ice-versa. Assim sendo, o Governo deve determinar qual a política tarifúria ótima a ser adotada. 

Este trabalho tem como objetivo dctenninm qual política tarifária ótima. Neste sentido. é feita na scção 2 uma descrição ,1o 
sctor. c a seção 3 mostra a composição de custos da indústria. Em seguida. a scç<lo 4 apresenta um modelo fundamentado 
na Teoria dos Jogos, cm que se busca determinar a tarifa ótima. O propósito búsico é de fornecer elementos a serem 
considerados na dctcnninação de uma política tarifúria ótima. 
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2. O MERCADO BRASILEIRO DE GIPSITA 

A gipsita é o mineral sulfatado de maior abundància cm termos mundiais. e é utilizado, cm mais de 90% dos casos. 
para a fabricaçilo de cimento portland c calcinação de gesso, sendo o restante utili7~Jdo na agricultura (como corretivo. 
fcrtilillllltc. fonte de cn.xofrc c outros). 

2.1. Produção Nacional 

Confonnc citado. o Brasil possui as maiores reservas conhecidas, mas nào se encontra nem mesmo entre os dez maiores 
produtores mundiais. cm que os Estados Unidos lidera a lista (tabela 1). 

Tabela I -Reservas c produção mundial de gipsita- 1998. 

Discriminação Reservas<1l (103t) Produção (1 <Yt) 0/o 

Brasil 1.250.26 l 1.632 l.5 
Estados Unidos 700.000 19.000 18, I 

Canadú 450.000 8.500 8.1 

China ... 8.000 7.6 
Irã .. . 8.500 8, I 

Japilo .. . 5.500 5,2 

Mé.xico ... 5. 900 5,6 
Espanha ... 7.400 7, 1 

Tailàndia ... 8.600 8.2 

Outros países .. . 31.%8 30.5 
Total 105.000 100,0 

Fonks DNI'M ( I '.l'.l'l) 
Nota: ( *) J)ados preliminares (I) Reservas medida s -t indicadas .. . Não disponível 
XIX I~NTMME - Rccik. Pernambuco - 2002 

No BrasiL o Estado de Pernambuco é responsável por cerca de 90% do total produzido (figura 1). A área de e.xploração 
está localizada na região do Araripc. cm pleno sertão nordestino, c sua abrangência compreende I 2% da área total do 
Estado. com apro.ximadamcntc 260 mil habitantes. Sendo área de bai.xa pluviosidade c solo pobre, o que compromete seu 
dcsenYolvimento agrícola, esta região tem na atiYidade gcsscira o seu principal motor econômico: ela é responsnvel por 
12 mil empregos dirctos c mais de 60 mil indirctos (SEBRAE. 1999) 
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Figura 1 -Produção de gipsita no Brasil c em Pernambuco 

2.2. Mercado consumidor 

Além de ser o maior produtor mundial. os Estados Unidos - juntamente com a Europa - são também os maiores 
consumidores de gipsita. com um consumo per capita de 82 c 60 kg/ano. respectivamente. Na América do Sul , países 
como Chile c Argentina apresentam consumo de 40 c 21 kg/hab/ano. enquanto que o Brasil consome apenas 7 kg/hab/ 
ano (figura 2). Isto se deve ao pouco conhecimento do potencial de utili/Ilçilo deste produto no Brasil. Vislumbnmdo 
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o crescimento do mercado brasileiro, empresas estrangeiras vêm se implantando nas principais regiões produtoras c 
consumidoras. 

21 1 o D ~U . .!.. 

D !:UROP . .!.. 

cC:HILE 

cARG~flTIN . .!.. 

• BR . .!..SIL 

Fonte: DNPI'vl 

Figu •·a 2 - Consumo per capila de gesso - (kg/hab/ano) 

3. CUSTOS DE PRODUÇÃO DA GlPSITA E COMPETITIVIDADE NACIONAL 

A gipsita do Araripe apresenta um alto grau de purc/ll c é encontrada na superfície. sendo produ;.ida a um custo igual ao 
dos maiores países produtores. os quais se beneficiam ainda de economias de escala. Porém. a falta de uma infra-cstmtura 
que pcnnita a redução dos custos de escoamento faz com que este produto chegue aos principais mercados consumidores 
com o custo até nove vezes maior que seu custo de produção . perdendo. portanto. competitividade face ao minério 
otigin{trio de outros países. A tabela abaixo fomccc uma composição dos custos para a gipsita entregue aos principais 
mercados consumidores brasileiros. 

Tabela II- Composiçiio dos custos da gipsila entregue cm São Paulo (US$/ton') - I<)<)<) 

Região de Origem Halifax Almeria Polo Gesseiro do Araripe 
País Canadá Espanha Brasil - Pernambuco 
Tipo de transp01tc Marítimo Rodoviário 
Sazonalidade Nenhuma Baixa Estação Alta Estação 
Custo de produção 7,00 7,00 5,00 5,00 
Transp. rodoviário 42.()2 45 .00 
Frete internacional 19,00 17.00 
AFRMM 4.75 4,00 
Custos portuários 9,50 9,50 
Seguro/outros 0,66 o 66 
Total 40,91 39,16 47,00 50,00 

r ·ont<o : SI N DUSUESSO 

(*) IC I'viS. I PI, PlS e PASEP excluidos 

Em decorrência do elevado custo de transporte. bem como da baixa alíquot:1 de importaçiio. a competitividade nacional 
foi profundamente afctada. Na última década. com a abcr1ura da economia c rcduçiio das alíquotas de importaç<1o. 
começaram a entrar no país a gipsita c seus derivados. bem corno empresas estrangeiras produtoras de gesso c derivados 
(tabela TI). Consequentemente, o Pólo Gcssciro do Araripc enfrentou uma enorme crise devido a concorrência com a 
gipsita importada, com a desativação de várias empresas (figura 3 ). Os produtores nacionais ficaram com um mercado 1:' 

consumidor restrito à rcgiiio Nordeste. Entretanto, esta cxposiçiio dos produtores nacionais a uma acirrada concorrência 
fez com que adotasscm urna estratégia de investimento cm novas tecnologias de produção. 

' r 

! 
i 
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Figura 3 - Comportamento da produção (cm 105t) c preço da gipsita (por ton) 

Tabela III- Importação c consumo aparente de gipsita (em ton.) 

Discriminação 1987 1988 1989 1996 1997 1998 

lmJ>ortação 2.110 1.02ú 122 14.ú64 18.793 31.501 
<yo ú,7 :u <U 46,5 59,6 100,0 
Consumo aparente 8tl:l.748 788 .ú74 799.737 l.ll8.663 1.412.240 1.662.848 
·ont~: IJN I'M 

A gipsita c seus derivados importados. vindos de países norte americanos e europeus, representam uma constante 
ameaça para a gipsita nacional (figura 4 ). Conscientes do potencial do mercado consumidor brasileiro e favorecidos pelo 
excelente sistema viário que possuem, chegam ao Brasil a um custo muito inferior ao que é possível de se obter com a 
gipsita nacional. Ao contrário do que ocorre nesses países. no Brasil a decadente estmtura port11ária e o precário sistema 
h.idro-rodo-ferrovi{lrio implicam cm pesados ônus ao produto nacional. 
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Figunt 4- Desempenho da importação C%) de gipsita confonnc alíquota 

Em 199 5, o govcmo, através do Ministério do Exterior, decidiu alterar a alíquota de importação, de 4 para 56%, montando 
uma tabela ctüos valores aplicados decresceriam a medida que fossem implantados os projetas de infra-estnttura, chegando 
em 2002 ao seu valor originnl de 4% (tabela I V). Porém, a Ferrovia Transnordestina- que representa um desses projetas 
e que deveria ser concluída até 2000 -, ainda não saiu do papel. Além da ferrovia , outros projetas como a Hidrovia do São 
Francisco c a Adutora do Oeste. de vital importáncia não só para o setor gesseiro, como para o apoio às demais atividades 
econônúcas do Estado, também não foram implantados. Pelo atraso nessa implantação, em janeiro de 2000, novamente 
o Govemo teve que interferir no valor da alíquota. que passou de 16% para 29%, o que deu ao setor a possibilidade de 
continuar produzindo c comercializando seu produto. 

Tabela IV- Tabela de redução da alíquota de importação - 1996 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

56 46 36 26 16 4 4 
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Se, por um lado, atitudes deste tipo são justificadas com base cm defesa da indústria nacional, é verdade que os encargos 
ficam com os consumidores nacionais. A política de concessão de um tempo para que a indústria gesseira possa cfetuar 
modificações, ai incluindo a participação do Governo no que se refere ao estímulo de melhoria da infra-estrutura viária, 
deve ser acompanhada por atitudes do setor gesseiro em buscar melhorias tecnológicas a fim de que possa competir com 
as indústrias do exterior. 

4. O MODELO 

Na detenninação da tarifa ótima, ocorre um problema: o Governo deve dctenninar uma tarifa que considere a 
competitividade da indústria nacional, mas não deve desconsiderar o seu impacto sobre os preços domésticos c, 
consequentemente, sobre os consumidores. Por outro lado, as empresas, tanto as domésticas como as estrangeiras, 
esperam pela detenninação da tarifa para tomar decisão quanto à quantidade a ser produzida. Estas quantidades, por sua 
vez, têm impacto sobre o preço de mercado. Tem-se assim um problema de simultaneidade. A solução adotada faz uso 
do conceito de equilíbrio perfeito em subjogos: conhecendo a fonna como as empresas decidem (maxiJnizando lucros), 
o Governo maximiza uma função de bem-estar que envolve o lucro da empresa doméstica, o excedente do consumidor e 
a própria receita tarifária . Desta forn1a, detern1inando a tarifa ótima, as empresas determinam as quantidades produzidas. 
detenninando consequentemente o preço de mercado. 

A demanda nacional por gipsita é suposta linear e dada por: 

p =a -bQ (I) 

onde Q, a quantidade total que chega ao mercado, é resultado da produção doméstica, (/
0

• c da produção de empresas 
estrangeiras, qf' ou seja, Q = qa + q 1 . 

As empresas nacionais e estrangeiras produzem a um custo unitário c, e têm custos de transporte dados por !
0 

e t
1 

respectivamente. Além disso, existe uma tarifa de importação 8 . Portanto. os seus lucros são dados por: 

(2) 

1t: I = pq I - cq I -tI q I - eq I (3) 

O Governo rnaxiJniza o bem-estar conjunto de consumidores- dado pelo excedente Fc - e produtores- dado pelo lucro 
1t: -, além da receita tarifária. Portanto, a função de bem-estar W é definida como: 

W = n: 11 + E c + 8q 1 

A maximização dessa função fornece a alíquota ótima: 

1 e =-(a-c-ti ) 
3 

(4) 

(5) 

Pode-se observar que esta alíquota depende inversamente dos custos de transporte das empresas estrangeiras: quanto 
menores estes custos, maior a tarifa necessária para proteger os produtores domésticos, sem entretanto onerar muito os 
consumidores nacionais. 
De posse desta tarifa, os produtores domésticos e estrangeiros detenninam a quantidade ótima a ser produzida, através da 
ma'Ximização de seus lucros. O resultado fornece: 

(6) 

(7) 
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Substituindo na função demanda inversa. tem-se o preço de mercado: 

(8) 

Portanto. pode-se visualizar cm cada um destes componentes - quantidades produzidas, preço, tarifa. lucros -, qual o 
impacto de variações nos custos de transporte. nos custos de produção c no componente autônomo da demanda. 

5. NOTAS CONCLUSIVAS 

Este trabalho cfctua uma pequena radiografia do sctor gcsseiro nacional , evidenciando sua importância para a 
sustcntabilidadc cconômica da região do Araripc, tanto na geração de emprego quanto na geração de renda. Entretanto, 
devido aos elevados custos de transporte. a região perde competitividade face aos seus concorrentes. Isto faz com que 
empresas do sctor busquem o apoio governamental no sentido de adoção de tarifas que possam viabilizar suas atividadcs 
enquanto aguardam que a infra-cstmtura viária. essencial ao escoamento da produção, possa ser melhorada . A imposição 
de tarifas traz transtornos para o mercado consumidor. c o Governo deve, portanto, buscar o nível ótimo que reduza ao 
mínimo possível o impacto sobre a economia. O modelo desenvolvido neste trabalho sinaliza no sentido de que, para 
detcnninar a cstmtura tarifária. deve-se conhecer aspectos da demanda bem como a tecnologia utilizada pelas empresas. 
Assim sendo. deve-se investir cm estudos que permitam orientar tanto as empresas nacionais quanto o Govcmo sobre a 
política ótima para o sctor. 

Aqui . foi suposto que a infonnação é completa. ou seja, tem-se o pleno conhecimento sobre os custos das empresas, 
bem como sobre a demanda. Portanto. caso se pretenda estabelecer uma política adequada para o sctor, que contemple 
os diferenciais de custos c que não penalize for1cmcntc os produtores da região c os consumidores dos produtos do setor 
gessciro, as instituições de desenvolvimento brasileiras devem incentivar a geração de projctos de pesquisa específicos 
para o sctor c subsidiar a sua implementação. 
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