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RESUMO 

Embora o Brasil seja atualmentc auto-sufíciente na maioria dos minerais industriais, cm termos de reserva, com 
exccçào do rutilo, o mesmo não é observado quando se analisa a balança comercial brasileira desses bens minerais. 
Este trabalho aborda a evolução da balança comercial dos minerais industriais no período 1992/2003. Buscou-se 
enfocar os segmentos de maior impacto positivo c negativo na balança comercial do setor com os fatores que 
influenciam a competitividade externa. O estudo abrange os minerais industriais com potencialidade de contribuir 
positivamente, ampliando exportações e restringindo importações. Em 1992, de 20 substâncias estudadas sete 
(bentonita, enxofre, fosfato , potássio, titânio, vcrmiculita c zircónio) eram insufícicntcs, isto é, apresenta ram défi ci t 
na balança comercial. Já cm 2003, o número de substâncias insuficientes aumentou para 14. entrando nessa nova 
classificação as seguintes: barita, bcntonita, cal, cimento. diatomita, enx ofre, fcldspato, tluorita, lítio, potássio, 
quartzo, talco e venniculita. A produção interna da maioria dos minerais estudados. apresenta uma baixa 
competitividade inte rnacional , isto é. os produtores loca is não possuem capacidade para acompanhar o ritmo de 
progresso técnico e de utili zar eficientemente o acervo de conhecimentos disponível. Essa fmgilidade competitiva 
foi acentuada com abertura da economia, devido a fator~s domésticos relacionados ao sistema económico. político e 
social (fatores sistêmicos), hllures relacionados à indústria (fatores estruturais) c fatores de ordem interna à empresa 
(làtores empresariais). Um dos aspectos observado pelos autores é a necessidade de se buscar a introdução de 
tecnologias de pesquisa mineral, de lavra e de beneficiamento que propiciem maior agregação de valor. bem como, a 
implementação de uma política mais abrangente de competitividade, que possibilite acesso ao crédito e de um 
sistema de monitoramento visando o combate ao subfaturamento. Para que as indústrias brasileiras consumidoras de 
minerais industriais. alcancem uma alta competitividade internacional, será necessário o fortalecimento da indústria 
local destes minerais de mudo que essa consiga os padrões internacionais. tanto no nível tecnológico quanto 
gerencial. 

PALAVRAS-CHAVE: Minerais Industriais, Importação c Exportação de Minerais Industria is. Competitividade, 
Comercio de Minerais Industriais. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil, com a sua extensão territorial (X,5 milhões de km 2
) c sua diversidade de terrenos geológicos é possuidor de 

uma grande dotação mineral que se traduz na produção de mais de 67 variedades de substânc ias minerais- 21 minerais 
metálicos, 42 nào-mctálicas c 4 energéticas. Com relaçào aos minerais industriais, o Brasil ocupa uma posição 
relevante no cenário mundial , destacando-se, tanto do ponto de vista de reservas quanto no volume de produção. de 
substâncias como amianto, calcário, caulim, gipsita, grafita, bauxita, magnesita, talco c vermiculita. Relativamente a 
reservas, a Tabela I mostra que das 15 substânc ias ana lisadas, 14 estão class ificadas como abundantes e uma como 
carente. 

Tabela I 
HI a anço reservas met 1 a · 111 ICa a tpro uçao l"d t . d" d )/ d 

Substância Reserva/Produção 
Abundante (I) Suliciente (2) Carente (3) 

Amianto 102 
l:larita I. 632 
Calcário XX7 
Caulim I. 133 
Enxofre 152 
Feldspato 536 
Fluorita IX2 
Fosfato 11 7 
Gipsita X49 
Magnesita 672 
Potáss io 5.479 
Talco 207 
Titânio 
llmen ita 60 
Rutilo 7 
Zirconita 119 

Fonte: Brasil, 2002, modificado. 
Legenda: (I) Abundante: Maior ou igual a 25 anos; (2) Sulicicnte: Entre I O c 25 anos; 

(3) Carente: Menor de I O anos 

A indústria de minerais industri ais bras il e ira ex pandiu-se substancialmente ao longo das últimas três décadas. Neste 
período, a intensificação da ocupação urbana, o progressivo aumento de obras de intra-estrutura e o cresc imento c 
di ve rs ificação do parque industrial brasile iro ensejaram a elevação da demanda desses insumos, que se equipara, em 
algumas regiões do Brasi l. à escala de consumo dos países desenvolvidos. Em contrapartida, não houve por parte 
significativa do setor produtivo nacional, sobretudo pela pequena c média mineração, as modern izações tecnológicas e 
gcrenciais necessárias ao aprimoramento do sistema de produção - pesquisa, lavra e beneficiamento-, o que se tem 
traduzido em diferenças dcsfàvoráveis em termos de qualidade, constância de suprimento e preços das matérias-primas 
nacionais , em rel ação aos princ ipa is pa ises produtores, prejudicando a sua comercialização e a conquista de novos 
mercados emergentes, domésticos e internacionais (Coelho, ct. ali i, 2000). 

2. O COMÉRCIO DOS MINERAIS INDUSTRIAIS BRASILEIROS 
Embora o Brasil seja atualmcntc auto-suficiente na maioria dos minerais industriais, em termos de reserva , com cxceção 
do rutilo, o mesmo não é observado quando se analisa a balança comercial brasileira. Essa au to-sufi ciência solrcu uma 
diminuição, com a abertura da economia como é mostrado na Tabela 11. Em 1992, das 20 substâncias li stadas sele 
(benlonita, enxofre, fos làto, potáss io, titânio. vc rmiculita e z ircónio) são insuficientes, isto é, apresentaram déficit na 
balança comercial. Já cm 1996, o número de substancias insulicientes aumentou para 13, entrando nessa classificação 
as seguintes: barita, cal, feldspato, gipsita, fluorita c o talco, e sa indo dessa classificação a vermiculita. Já em 2003, o 
número de substânc ias insuficientes aumentou para 14, entrando nessa classilicação as seguintes: barita, bcntonita, cal , 
cimento, diatomita, enxofre, fcldspalo, tluorita, lítio, potássio, quartzo, talco e vermiculita. A balança comercial desses 
minerais foi a fetada de forma acentuada pelo o aumento das importações verificado a partir década de 90, como reflexo, 
sobretudo , da redução das tarifas de importação, do aumento dos juros domésticos, além das vantagens de crédito de 
fin anciamento para os importados. 
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Na Tabela 11 está indicado o sa ldo da balança comercia l dos principais minerai s industriais, constatando-se um 
crescimento cons iderável do deficit comercia l, que passou de 3 14 milhões de dólares. cm 1992. para 8R6 milhões de 
dólares, em 2003 . Esse saldo negati vo deveu-se. princ ipalme nte, ao lils l~tto , ao e nxo fre, ao potáss io c ao quartzo, que 
em 2003 apresentaram um défici t de 1.523 milhões de dól ares. 

Tabe la 11 
Evolução do saldo da halança comercial dos princ ipais minera is industriais -· 1992-2003 

(US $ Milhões) 
Substâncias 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199X 1999 2000 2001 2002 2003 

Barita 1.6 2,5 2.3 -0.7 -0.7 -1 ,9 -0.7 -1 ,5 -I -2.4 -1 .2 -I 

Bentonita -6 .l) -7 -14 - 13 14,7 -X. I ·RA -9,3 -'U -9,5 -10,6 

Cal 0,4 0,4 0,5 1,5 -0,1 0,6 -0,2 0,2 0,04 0,02 0,7 -0,3 

Caulim 32,9 60,3 51 55 67,4 RI 99 121 149 156 160 203 

Cimento -0,4 -0 ,8 -12 -22 -22 -6,3 - 16 -2,2 -0,1 -6,4 -7,3 -8 ,2 

Diatomita -1,3 -2 ·1.1 -2.2 -2 -11 -12 -6.1 -7.5 -5,6 -5,~ -7,4 

Enxotre -50 -59 -55 -97 -62 -77 -60 -64,4 -96 -5 1 -56 -=-123 
Feldspato 0,2 0,2 o -I. I -().3 -0,6 -0,4 -0,5 -0,9 -0.3 -0,7 -0.6 

Fosfatos -167 195 -284 -286 -406 -399 -433 434 507 -520 -349 -41 7 

Fluorita -0.6 -0,1 o -I ,5 -1 ,2 -1 .2 -2,6 -3 -7 -4 ,7 -2 .7 -1.9 

Gipsita -0.6 0,3 0,1 -3,6 -1,6 -2,3 -2.5 -2.!1 o.x 1,3 1,5 1, 1 

Gralita 8,5 lO lO 10.2 11 .5 14 16 17.4 17,9 12,6 10,5 li 

Lítio 2.1 -0, 1 0,3 0,5 0,3 -0, I -0, I -0 , I -0,6 -0,7 -1 ,9 -0.4 

Magnesita 28.5 19,3 2 1, 1 29 9,4 X,4 7.5 4,7 6 5.5 13,3 32, 1 

Potássio -169 -470 -171 -371 -401 -467 -446 -432 -5 79 -5 34 -530 -624 

Quartzo 7 -6,6 -9. 1 -14 -9.5 -24 -3X -31 .6 -5 1 -262 -293 -359 

Sal -O ,I 1,9 3,2 0,5 0,9 -I 4,9 7,9 7 6,6 3,8 18 

Ta lco -0,3 -0, 1 -0.2 -2 -2 -1,5 -2 -4 ,7 -3 -0,6 -0,4 -0.2 

Vcrmiculita -0, 1 0.7 0.9 0,3 0,4 -0. 1 -0 , 1 -0.2 -0,3 2.6 -0,7 -0.3 

Fonte: Bras il. 1992 a 2004, modificado. 

Atualmentc o Bras il possui o 4" mercado mundial de ferti lizantes. depois de China, Estados Unidos c Índia. As 
matéri as-primas para fertilizantes , movimentaram, em 2003. cerca de 34,7 milhões de toneladas de minério, com teor 
médio de 15,3% de P20, que resulta numa produção de 5. 790 mil toneladas de concentrado fosfático. O Brasil 
importou, em 2003, um montante superior a 777 milhões de dólares de lústittados. 39.2'% de cresc imento c m relação ao 
ano anterior. (Bras il, 2004). 

Historicamente, o cloreto de potássio sempre onerou a pauta das importações. Mas recentemente, a CVRD vem 
desenvolvendo um plano de expansão da produção, já tendo ating ido 657.75 mil toneladas de KCI , cm 2003 . A 
produção interna vem sendo incrementada, tendo cresc ido de 289 mil toneladas de KCI , cm 1993, para o montante 
acima menc ionado. em 2003. Neste ano, a produção interna de KCI foi de 11 ,2'Yu do w nsumo interno (Brasi l, 2004). 

O enxofre é uma matéria-prima bás ica sendo utilizado largamente na agricultura, consumindo 53 ,0% da produção, 
seguida pelas indústri as químicas (47 ,0%). A maior participação na produção bras ileira continua sendo o 
aproveitamento do enxofre contido no ácido sulfúrico, subproduto do ouro. cohrc. z inco c nique i que represen tou 72% 
da prod ução nacional. Foi importado, em 2003. 1.893.559 toneladas (bens primários c compostos químicos). acréscimo 
de 5,6% cm relação ao ano anterior. operação no va lor deUS$ 124 milhões. (Brasil . 2004). 

Na lavra brasileira de quartzo predomina o pequeno minerador tanto na produ.,:ào de lascas quanto na de cristais . A 
ausência de capacitação tecnológica. na maioria dos mineradorcs. não permite a agregação de va lor ao bem mineral nas 
etapas de lavra e bencticiamcnto. Em 2003 . as importações de cristal de quartzo não industrializado totali zaram 1.1 27 
toneladas. com preço médio de US$ 0.30/kg. sendo que o valor das importações de manufa turados atingiu US$ 
25.846.0 17 FOB . As exportações brasi leiras de quartzo são sob a fo rma de lascas. hlocos de quartzo piezod étricos e 
cristais piczoeletricos montados. As exportações brasilei ras de lascas atingiram 7.420 t no va lor de US$ FOB 
1.900.000, com preço médio FOB deUS$ 0,26/kg. A exportação de cristais piezelétrica montados foi de uma tonelada e 
atingiram US$ 378.000 FOB. O tota l das exportações de quartzo foi deUS$ 7.HOO.OOO. (Brasil. 2004). 

A Tabe la III apresenta os preços de importação c de cx portaçào de a lgu ns dos minerai s industriais acima c itados. no 
período de 2001 a 2003. Analisando-se os preços de importaçào c de exportação. contidos na Tahela III , pode-se 
agrupar esses minerais de dois grandes grupos: aqueles que apresentam preços de exportação maiores do que o de 
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importação (barita, diatomita c talco) c o inverso, ou seja apresentam preços de importaçlio maiores do que o de 
exportação (caulim, fcldspato, gips ila, magnesita, mica c vermiculita). 

Tabela III 
Preços de exportação c de importw,:ào de minerai s industriai s - 200 I - 2003 

(U$/t} 
SUBST ANC: IA ANO 

2001 2002 2003 
Preço de exporta~) 77,52 327,49 286,44 

Bari ta Preço de importação 260,00 233,33 266,67 
Preço de exportação 109,35 I I 1.94 11 0,79 

Caulim Prc~o de importação 455,44 516,X3 590,89 
Preço de exportação 1063)0 704,55 7 19,30 

Diatomita Preço de importação 345,04 336,99 367, 16 
Preço de ex portaçào 92,50 69,32 166,67 

Feldspato Preço de importação 5X3 ,67 67R,I3 93 8,7 8 
Preço de cxport:wão 18,36 36,53 23.89 

Gipsita Preço de im_portaçào 59,53 63 .94 83 ,80 
Preço de exportação 104,80 92,3 1 92,60 

G ralita Preço de importação 445,70 147,23 135 , 15 
Preço de exportação 12,03 14.24 13 ,70 

Magnesi la Preço de importação 62,37 57,7 1 5 1,29 
Preço de exportação 271,37 247 ,R I 277,53 

Mica Preço de importaç:lo 914,73 943,20 997,22 
Preço de ex portação 289,68 312,62 264,44 

Talco Preço de importação 43,89 11 9.13 143,46 
Vcnniculita não Preço de cxporta<,:ão 93.24 93,1 5 86,28 

ex pandida Preço de importação I. 031 ,91 997,22 I. 435,78 
Vcrmiculita Preço de exportação 83,07 556.96 21 6, 10 
expandida Preço de importação 1.21 2, 18 1.343 ,34 1.757,67 

Fonte : Bras il , 2004. 

Os principais minerai s industriais com maiores chances de aumentar a produção c as exportações, bem como de reduzir 
as importações, dentre out ros, são,: barita, caulim, dialomita, fcldspato , gipsita, graiita, magnesi ta , mica, talco c 
vermiculita . A segui r, é apresentado um breve sumário desses bens minerais, onde será dada uma mai or ênfase ao 
comérc io, as reservas e produções mundiais c brasileiras. 

2.1 Barita 

A barita é um sulfato de bár io, sendo a fonte mais importante de obtenção de bário metálico e insumo na indústria de 
petróleo c gús natural, empregada como agente selador na lama de perfuração, possuindo, ainda, varias aplicações nas 
indústrias: siderúrgica, quí mica, de papel , de borracha e de plásticos. O Bras il partic ipa com 0,3% das rese rvas c I ,0% 
da produção mundial, que cm 2004 totalizou 6.900 mil toneladas. ( UN ITED ST ATES, 2005). A produção brasileira , 
cm 2003 , foi de 6R mil I de barita bruta. O Estado da Bahia é responsável por 96,0% da produção. Em 2003, as 
importações cresceram quase 3ll'Yo no mesmo patamar de US$ 2 milhões, desde 1999. As quantidades importadas 
também cresceram 6,3 mil toneladas cm 2003. Neste ano, foram exportados 9.23 1 t no valor de US$ 1.642 mil. . Em 
2003, o comércio exterior apontou um déficit aprox imado deUS$ I ,03 milhão de barita e deri vados. (Brasi l, 2004). 

2.2 Caulim 

A produção mundia l de caulim, cm 2004, alcançou 41 milhões de toneladas (UNITED STATES, 2005). A produção 
brasile ira de caulim bruto, cm 2003, atingiu 5,2 milhôcs, cont ra 3.9 milhões de toneladas em 2002. Já a produção de 
caulim benefic iado passou pam 2, I milhões de toneladas cm 2003 . Esse tàto foi devido aos aumentos de capacidade de 
produção da lmcrys Rio Capim C'aul im. da Pará Pigmentos, c da Empresa de Mineração Horii . A quantidade de caulim 
importada pelo Brasi l, aumentou 19,6'%, cerca de 6 mil toneladas em 2003. O va lor das importações foi de US$ 3,6 
milhões , representando um aumento de 3X,5%, ind icando a compra de produtos de maior valor agregado. (Bras il , 2004). 
O caulim é um segmento que vem crescendo ano a ano com as exportações de caulim coating para branq ueamento de 
papel , evoluindo de US$ 65 milhões em 1993 para USS 205 mi lhões em 2003 , com taxa média anual de crescimento de 
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32'%. As empresas estão desenvolvendo projetos de expansão em mais 600 mil l/a até 2007, com cerca de 80% das suas 
produções voltadas a exportação, especialmente para Europa, Ásia c Estados Unidos (Andrade ct. ai., 2002). 

2.3 Diatomita 

O Brasil possui reservas são da ordem de 3.3 milhões de toneladas. A produção mundial de diatomita, em 2004, atingiu 
1.960 mil toneladas, onde os Estados Unidos lideraram o mercado produtor c consumidor mundia l, com uma produção 
estimada cm tomo de 655 mil l/ano. (UNITED STATES, 2005). A produção brasileira de diatomita beneficiada, em 
2003, alcançou 6.920 toneladas. Em 2003, as exportações brasileiras de diatomita e derivados apresentaram um 
aumento de volume de 5,9%, totali zando 4.427 toneladas, c em termos de valor, aumento foi de 9, I 'Yo, alcançando US$ 
1.422 mil. As importações de dintomita c derivados, também apresentaram aumento de volume de cerca de 12,7%, 
alcançando I X.XX7 toneladas, em 2003. As importações apresentaram um acréscimo de cerca de 23,3%, atingindo, em 
2003, US$ X. 789 mil. A demanda por manufàturados de qualidade vem aumentando as importações, devido à falta de 
tecnologia dos produtores brasileiros na elaboração de produtos com qualidade (Brasil , 2004). 

2.4 Feldspato 

As indústrias de cerâmica c vidro são os principais consumidores de fcldspato. Na cerâmica o fcldspato atua como 
fundcntc, além de fornecer Si02. Na tàbricação de vidros ele é utilizado como fundcntc c fonte de Al203, Na20, K20 
c Si02. O fcldspato é também usado como carga mineral nas indústrias de tintas, plásticos, borrachas e abrasivos leves 
c como insumo na indústria de eletrodos para soldas. Em 2004, a produção mundial de feldspato atingiu li milhões de 
toneladas c os maiores produtores foram à Itál ia a Turquia, os Estados Unidos,a Tailândia c a França (UNITED 
ST ATES, 2005). No Brasil, cm 2003, a produção bruta de fcldspato proveniente de lavras regulares ating iu I 02.077 
toneladas. As reservas oficiais são de 79,3 milhões de toneladas, destacando-se o estado de Minas Gerais - 53 ,1%- e o 
estado de São Paulo - 37.4%. As importações de Feldspato em 2003 totalizaram 931 toneladas , com um valor de US$ 
655.000 c um preço médio de US$703,54/tonelada. Em 2003 o Brasil exportou 54 toneladas de Feldspato com um valor 
deUS$ 9.000 e um preço médio deUS$ 166,67/tonelada .. (Brasil, 2004). 

2.5 Gipsita 

Em termos mundiais. a indústria cimenteira é a maior consumidora, enquanto nos países desenvolvidos a indústria de 
gesso c seus derivados absorvem a maior parte da gipsita produzida. As reservas brasileiras de gipsita são quase o 
dobro das existentes nos Estados Unidos, principal produtor mundial. Em 2004, produção americana foi de I R milhões 
t, contra I ,5 15 milhão t do Bras il. cm 2003, esta representando somente 1.4% da produção mundial (UNITED 
STA T ES, 2005). As reservas que apresentam melhores condições de aproveitamento económico estão situada na Bacia 
do Araripc. O triênio 2001 /03 apresentou uma tendência de redução das importações, tanto dos bens primários como 
dos manulàturados, apresentando uma redução para US$ 745 mil cm 2003. Em 2003, foi registrada uma exportação de 
bens primários no valor de US$ I ,X91 milhão. As exportações de manufàturados chapas para revestimento
,mclhoraram a balança comercial dos produtos de gesso tornando-a supcravitúria. (Brasil , 2004). 

2.6 Grafita 

As reservas mundiais de grafita totalizam 390,6 milhões toneladas, sendo que 56,3% estão localizadas na China e 
26,8% no Brasil que possui reservas de cerca de I 04.8 milhôcs de toneladas. As reservas brasileiras economicamente 
exploráveis estão localizadas principalmente nos Estados de Minas Gerais, Ceará c Bahia. Em 2004, a produção 
mundial de grafita natural foi de 756 mil toneladas (UNITED ST ATES. 2005). A produção brasileira, em 2003, foi de 
7 1 mil toneladas correspondendo a 9'% da produção mundial , ocupando o 3" lugar. Em 2003 a quantidade importada de 
bens primários de grafi ta natural foi de 936 toneladas a um preço médio FOB de USS 1.351 ,47 / t. As exportações de 
bens primários de grafita natural, no mesmo ano, atingiram 13.291 toneladas, gerando um tàturamcnto de US$ 12,307 
milhões, com um preço médio FOB deUS$ 1.080/t. (Brasil , 2004). 

2.7 Magnesita 

O principal mercado consumidor magnesita é o siderúrgico (!\0%), através dos refratários, seguido pelo de cimento e o 
de vidros. As reservas mundiais de magnésio contido s ituam-se entorno de 3,8 bilhôes de toneladas, destacando-se 
como maiores detentores: China (22,3%), Coréia do Norte ( 19,4%), Rússia ( 18,9%) e Brasil (í;,?%). A produção 
brasileira beneficiada é de cerca de 300 mil t/a, ou X,5'X, da mundial. A quase totalidade da produção brasileira de 
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magnesi ta bruta c calcinada é proveniente do Estado da Bah ia (9X,O'Yo). O maior produtor nacional é a Magnesita S. A, 
responsável por 9 1 'Yo do tota l. As exportações de magnesita benefici ada são significativas, da ordem de 80 mil t/a. Em 
2003, o volume impo rtado de magncsita beneficiada. basicamente: magnesita calcinada à morte e óxidos, sofreu um 
acréscimo de 20%, cm rel ação ao ano an terior. Essas importações total i;:aram US$ 9.331 milhões. As exportaçôes, no 
mesmo período, geraram div isas da ordem de US$ 37,948 milhões (Brasil. 2004). 

2.8 Mica 

A produção mundial de mica, cm 2004, foi de 300.000 toneladas . A produção nacional em 2004, estimada a pat1ir de 
dados fornecidos pelos principa is consumidores de mica foi da ordem de 5.000 toneladas. (UNITED STATES, 2005). 
Os principais Estados produtores são: a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, Minas Gera is, Bahia c Goiás. As 
importações de mica, no ano de 2003, totalizaram 855 toneladas, sendo 720 toneladas de bens primários e 135 toneladas 
de manufaturados. Dos bens primários. foram importadas 46 toneladas de mica cm bntto c 674 toneladas de mica em 
pó. Já as importações de manufaturas somaram 135 toneladas. destas 131 toneladas de placas, fo lhas ou tiras de mica 
aglomeradas e 4 toneladas de o utras obras de mica traba lhada. O va lor das importações, em 2003, atingiu US$ 
2,629.000. Em 2003 , foram exportadas 2.436 toneladas, sendo 1.335 toneladas de bens primários c 1.30 I toneladas de 
produ tos man ufàturados. O va lor das exportações. cm 2003 , f(Ji deUS$ 2.436.000 (Brasi l, 2004). 

2.9 Talco e Pirofilita 

A produção de talco, que é liderada pela China, seguido pela República da Coréi a, atingiu , cm 2004, 8.120 mil 
tone ladas. (UNfTED ST ATES, 2005). O Brasi l que ocupa uma posição de destaque mundial, cm 2003, produziu entre 
tal co e piroti lita 369.000 toneladas . Está se destacando o aumento significativo da produção de pirufílita, um substituto 
do talco, sendo esta muito mais marcante que aq ue le reg istrado para o talco. As importações de talco em 2003, foram 
de 5.005 toneladas, com um custo FOB de US$ 1.737 mil , correspondentes a US$ 347,05/tonelada. Essas importações 
são decorrentes da necessidade de produtos de melhor qualidade, onde se exigem a especificação própria no seu 
fornec ime nto, haja vista o elevado va lor FOB registrado.. As exportaçôcs de talco, no ano 2003, totalizaram 5.593 
tone ladas, com receita FO B de US$ 1.479.000 . Ocon·eu uma retração de 18,22% no preço médio. que atingiu US$ 
3 12,62/tonc ladas FOB, em2002, para US$ 264,43/toncladas FOH cm2003. (Brasil, 2004). O Bras il tem possibilidades 
de incrementar a ex portação de talco, dependendo da introdw,:ào de técnicas mais avançadas re lac ionadas à qua lidade e 
a alv ura, possuindo potencia l para ati ngi r US$ 2.000/t , diante dos US$ 264/t aluais. Segundo Ciminclli (2002). todos os 
produtores brasileiros de talco, em cada uma das suas áreas de atuaçào mercadológica. estão vu lneráveis por 
substitu ições por novos fo rnecedores ou minerais substitutos, pois o mercado intemacional é muito competiti vo, 
plenamente abastec ido pe la China ou pelos grandes grupos Luzenac c Mondo Tale. 

2.10 Vermiculita 

A vermiculita é um mineral com larga ap licabilidade c que vem se constituindo num produto com boas perspectivas de 
mercado no mundo, com inúmeras aplicaçôcs: isolante térmico e acústico, condicionador e corret ivo de so los, agregado 
para concreto ultra lcve, pré-misturado para argamassa termoisolante c outras apli cações na construção civil e naval. As 
reservas brasileiras representa m 5,7% das reservas mundia is, sendo que 90% estão si tuadas nos Estados Unidos e África 
do Sul. No Brasi l, as reservas localizam-se nos Estados de Goiás, Paraíba, Bahia c Piauí. A Eucatex Química e 
Mineral Ltda, operando no Estado do Piauí. responsúvd por 56, I%; a Bras il Minérios Ltda. , cm Goiás com uma 
partic ipação de 43,9%. Em 2003, a produção bras ileira representou cerca de 4% da mundial (550 mil tone ladas), com 
um montante de cerca de 26 mil toneladas/ano in natura , podendo em médio prazo atingir 40 mil toneladas/ano. 
dependendo de novos investimentos. Em 2003, as importaçôcs tota lizaram US$ 1.146.000, enquanto as exportaçôes 
atingiram a quantia deUS$ 1.142.000, produzindo um défi cit deUS$ 3 17.000 no exercício (Brasil, 2004). 

3. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À COMPETITIVIDADE DOS MINERAIS INDUSTRIAIS 
BRASILEIROS 

A produção interna da maioria dos mine rais estudados, apresenta uma baixa competiti vidade in ternacional, isto é, os 
produtores locais não possuem capac idade para acompanhar o ritmo de progresso técnico c de utilizar eticientemcnte o 
acervo de conhecimentos disponível. Essa fragil idade competitiva fói acen tuada com abertura da economia, devido a 
fatores domésticos relacionados ao sistema econômico, político c soc ia l (fatores sistêmicos). fàtores relac ionados à 
indústria (fatores estruturais) c fatores de ordem interna à empresa (fatores empresariais). Em geral estes novos 
ent rantes produzem para o mercado mundia l, o que lhes confe re limes vantagens competitivas sobre a capac idade de 
oferta da indústria local, devido ao limitado tamanho do mercado bras ileiro. 
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Para alcançar o sucesso competitivo, as firmas locais precisam ter vantagem competitiva cm relação às rivai s 
estrangeiras. seja com menores custos seja ofl:rccendo produtos diferenciados que ofereçam qualidades adicionais. 
Vúrios govemos, visando diminuir os custos relativos das empresas de seu pais em comparação com os custos das rivais 
inte rnacionais, têm implementado vá rias politicas destinadas a melhorar a competitividade (vantagem wmparativa em 
custos de fa tores). As principais são: reduçiio das taxas de juros: desvalorizaçôes para afetar os preços comparativos: 
subsídios: margens especiais de depreciação c financiamento de exportações para setores especíticos. Essas politicas 
desempenham um papel importante na formação da vantagem nacional (Ferraz et. ai. , 1995). 

Analisando as principais mudanças estruturais ocorridas na estru tura industrial brasileira, no período 1996/2002, Nassif 
c Puga (2004) verificaram que o Brasil detinha , na média , desvantagens comparativas na indústria como um todo 
(inclusive nas indústrias ext rati vas). devido ao período prolongado de manutenção de uma politica económica, que 
combina a apreciação da taxa de câmbio real com a manutenção de uma taxa de juros doméstica bastante superior às 
taxas de juros externas, severa restrição fiscal (compromisso de manutenção de superávits primários ) e metas de 
inflação, acabou por levar a fragilização dos indicadores de solvência interna e externa. 

Em tennos de mercado, integram os tàtores estruturais certas características como taxas de crescimento, distribuição 
geográ fica c faixas de renda: grau de sofi sticação tecnológica: oportunidades de acesso a mercados internacionais, entre 
outros. O dinamismo do mercado é um dos principais fàtorcs indutores da competitividade, por exigir taxas elevadas 
de renovação de equipamentos. métodos de produção c economias de escala, propiciando um crescimento sustentado da 
produtividade (Ferraz et ai.. op. cit.). 

Com relação aos làtores internos à empresa, que estão sob a sua esfera de decisão e podem ser controlados ou 
modificados através de condutas ativas assumidas, tais como: a est ratégia e deci são, de modo a colocar a empresa em 
posição sustentável no mercado; a capacitaçào para inovação tecnológica em processos e produtos: a capacitação 
produtiva em termos do grau de atualização dos equipamentos e instalações: os métodos de organização da produção, 
contro le de qualidade e produtividade dos recursos humanos: o objctivo da estratégia é que a empresa atinja padrões de 
preço, qualidade e prazo de entrega competitivos com os vigentes nos mercados atendidos ou almejados. 

Na formulação de uma politica industrial com a finalidade de reduzir os entraves nos três níveis, deve-se levar em conta 
o intcr-relacionamento das políticas de reestruturação sctorial. de carútcr empresarial c de caráter s istêmico. 

3.1 Políticas de integração/reestruturação setorial 

Melhoria dos mecanismos de comunicação entre todos os mcmhros da cadeia produtiva, visando ao estabelecimento de 
critérios e necessidades gerais das matérias-primas, que levem em conta as características da jazida c o processo 
industrial de utilização. Reestruturação das empresas de mineração, t;mto as que lavram, como aquelas que beneficiam, 
com eventual criação de centrais de matéri as-primas. Motivação para o desenvolvimento de programas cooperativos. 

3.2 Políticas de gestão empresarial 

Implantação de práticas e técnicas organizacionais e administrativas com a capacitação dos recursos humanos para o 
emprego de técnicas mais avançadas. Implantação de programas de qualidade total , com o estabelecimento de 
parcerias com os consumidores. Investimento no desenvolvimento de processos tecnologicamente avançados para 
atendimento das novas qualiticações do mercado consumidor. Aumento da produtividade e redução do preço. 

3.3 Políticas relacionadas aos fatores sistêmicos 

A criação do entorno económico. político c social adequado passa por uma política governamental que tenha como 
prioridade ii retomada do crescimento e do desenvolvimento soc ial , com o atendimento da divida socia l (programas de 
habitação e saneamento básico). recuperação c ampliação da infra-estrutura, etc .. que aumentarão o consumo doméstico 
de bens minerais essenciais, atingindo o nível de demanda necessário a promover os investimentos que foram 
postergados desde a última década. 

O Governo deve remover os obstáculos it concorrcncia c à competitividade sistêmica (impostos excess ivos, serviços 
ruins, baixa qualilicaçào da mão-de-obra. JUros altos, instabilidudc cumbial , entre outros), além de: 

a) Estruturar-se para a defesa dos interesses das empresas aqui instaladas, visando ampliar as vantagens 
comparativas, de modo a acompanhar os concorrentes internacionais: 

b) Informar os produtores locais a respeito de custos (diretos c indiretos) da produção dos concorrentes. Tal 
procedimento, entre outras vantagens para o plancjamento em nível de Governo c de empresas, balizaria a 
noção fundament al de disponibilidade de insumos c infra-est rutura a custos competitivos; 
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c) Adotar iniciativas abrangentes de "'cxtcnsinnismo industrial", que fortaleçam o acesso ao crédito c à tecnologia 
para as pequenas e médias empresas - muitas delas ex portadoms " indirctas" (Bi clschowsky c Stumpo, 1996). 

4. CONCLUSÕES 

Apesar da grande expansão c dos significativos avanços tecnológicos da indústri a de o setor extrativo dos minerais 
industriai s não vem cfctuando as modernizações tecnológicas e gercnciais necessárias ao aprimoramento do si stema de 
produção - pesquisa, lavra, beneficiamento c gercnciamento ambiental e administrativo- , o que se tem traduzido cm 
deficiências na qualidade e constância do suprimento de matérias- primas, fator este, dentre outros, que vem justificando 
as importações . Assim, para que a indústria brasileira de minerais não metálicos alcance uma alta competitividade 
internacional , será necessário o fortalecimento da indústria de minerais industriai s, para que essa atinja os padrões 
internacionais, tanto no nível tecnológico quanto no gercncial. 

As estratégias empresariais do sctor de minera is industriais no Brasil, para atendimento dos mercados nacional c 
internacional , têm que se voltar à melhoria da qualidade dos produtos e à diminuição dos custos, continuamente, 
levando em considera<,:ão os fatores relacionados ao sistema económico, político c soc ial (fatores sistémicos), os tà tores 
re lacionados à indústria (fà torcs estruturais) c os fàt ores de ordem interna à empresa (tàtores empresariais). 

Coloca-se, assim, a necessidade da promoção de ações no sentido de di agnosticar as carências do sctor produtivo e de 
indução do aprimoramento tecnológico da atividade de mineração, principalmente para os minerais industriai s que vêm 
apresentando significativos va lores na pauta de importação c com potencial de expot1ação. Trata-se portanto, da 
formulação de ações que transformem as dcticiências setoriais em oportunidades de aprimoramento e de novos 
negócios ao segmento produtivo. O ganho tecnológico esperado com implementação dessas ações é a melhoria do perfil 
técnico-gerencial do setor produti vo, o que deverá re netir na qualidade das matérias-primas e na redução dos custos de 
produção e, conseqüentemente, diminuição das importações c um aumento das exportações. 
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