
INDÚSTRIA E MINERAÇÃO
O bom desempenho do setor automobilístico, os projetos de expansão
e modernização das siderúrgicas e a expectativa de criação de um pólo
de desenvolvimento em torno da rodovia Fernão Dias constituem
os principais fatores de dinamização das atividades industriais
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indústria mineira, incluída a extração mine-
ral, apresentou nos primeiros anos da déca-
da de 90 desempenho irregular. podendo,
para efeito de analise. ser dividido em dois
períodos.

No triênio 90192 a iii-
dústria mineira foi forte-
mente afetada pela contra-
ção da economia nacional. A
queda na produção industri-
al no período foi de 7%, com
perdas mais acentuadas em
bens de consumo não-durá-
veis(menos 12,3%)e bens de
capital (menos 16,9%). Con-
trastando com essa tendên-
cia, encontramos o setor de
bens de consumo duráveis, que apresenta
crescimento de 4,2% no período, capitane-
ado pelo bom desempenho da indústria au-
tomobilística.

No ano de 1993 ocorre a reversão da
conjuntura econômica nacional, com efeitos
imediatos sobre o valor da produção indus-
trial do Estado. Mais uma vez, o setor de

bens de consumo duráveis apresenta o me-
lhor desempenho, seguido pelo setorde bens
intermediários. Alguns setores industriais
não acompanharam a recuperação econô-
mica, com desempenhos negativos, verifi-

cados até o final de 1993 na
indústria extrativa mineral e
no setor de bens de consumo
não-duráveis.

Os indicadores
econômicos disponíveis per-
mitem a elaboração de um
cenário bastante promissor
para alguns setores da indús-
tria mineira nos próximos
anos, enquanto outros per-
manecerão estagnados. Os

três principais elementos dinamizadores da
indústria em Minas Gerais, atualmente, são
a indústria siderúrgica, a indústria automo-
bilística e a duplicação da Rodovia Fernão
Dias. Em sentido contrário, a indústria
extrativa mineral e o setor de bens não-
duráveis apresentam tendência ROUCO pro-
missora para os próximos anos.
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A privatização das três maiores s
rúrgicas deu novo dinamismo ao
tor de bens intermediários, que €
longe, o mais importante da mi
tria mineira, respondendo por ci
de 40% da produção industria
crescimento da indústria autom
lística se refletiu no Estado, enqi
to a Fernão Dias atrai 61 dos
projetos industriais em impIant

Novo impulso -0 setor de bens intermediários é, de
longe, o mais importante da indústria mineira, respondendo
por cerca de 40% do valor da produção industrial no Esta-
do. Ele engloba basicamente a siderurgia (ferro-gusa, fer-
ro-ligas e aço), a metalurgia de não-ferrosos (basicamente
alumínio e zinco), os não-metálicos (especialmente cimento
e refratários)e a indústria de papel e celulose. Além do bom
desempenho que se espera da indústria de celulose, decor-
rente dos investimentos para a duplicação da Cenibra. a
indústria siderúrgica terá, nos próximos anos, importante
papel no desenvolvimento econômico do Estado.

O dinamismo da indústria siderúrgica mineira decorre
principalmente da privatização das principais empresas do

setor: a Usiminas, a Açominas e a Acesita.
Nos últimos 15 anos, o governo federal teve que

enfrentar enormes dificuldades econômicas, que afetaram
diretamente as empresas siderúrgicas sob seu controle. Por
um lado, no combate a uma inflação cm persistente eleva-
ção, o governo adotou uma política de controle das tarifas
públicas, que teve como conseqüência a compressão dos
preços dos aços planos. Por outro lado, em função princi-
palmente da crise da dívida externa e da redução no nível de
atividades econômicas no período, os mecanismos de finan-
ciamento do governo entraram em colapso, impedindo que
fizesse aportes de capital nas empresas sob seu controle.

As siderúrgicas estatais. dessa forma. estiveram i mpe-
didas de implementar seus planos de expansão e moderni-
zação, por inexistência de fontes de financiamento: ora a
compressão dos preços impedia a geração de lucros para o
autofinanciamento dos investimentos, ora os aportes de

capital negociados eram canclados, por dificuldades fi-
nanceiras do acionista controlador, o governo federal.

Dessa forma, prevê-se que, a partir da privatização,
substanciais investimentos serão feitos nas três empresas,
especialmente aqueles destinados à melhoria cia qualidade
dos processos de produção e ao apri inoramento dos produ-
tos finais, para que atinjam estágio mais avançado de
elaboração e possam ser colocados no mercado a preços
mais compensadores.

O segundo elemento dinâmico da indústria mineira é a
indústria automobilística. setor de maior dinamismo indus-
trial do País nos anos de 1993 e 1994, a partir dos acordos
da Câmara Setorial e da criação do "carro popular". A
economia estadual será beneficiada não apenas porter aqui

instalada uma das principais montadoras, a
Fiat, mas também em decorrência da estra-

	

1 de -	tégia industrial adotada p01 essa empresa.
Inserida num processo de racio-

	

se	nalização produtiva, a Fiat vem implantando

	

de	urna política de rerceirização cia produção de

d
partes e peças e buscando a proximidade

	

U S -	físicacom seus fornecedores, para a implan-

	

e r c a	tação do método de produção jusi iii lime.
Neste método não há formação de estoques

	

1. O	de insumos, que devem chegar com as

	

o b i -	especificações exatas momentos antes de
sua industrialização. Além disso. muitosdos

	

LI a n -	conjuntos já devem chegar prontos à indús-

	

1 1 4	tria, para que sejam apenas acoplados aos

	

-	automóveis em fabricação.

	

içao	Em decorrência do crescimento
da produção e da estratégia mencionada, as
compras da Fiat no Estado passaram de US$

370 milhões em 199 (representando 26% das compras
totais, que foram de US$ 1,43 bilhão) para US$ 960
milhões em 1994 (representando 40'k do total de aquisi-
ções, orçadas em US$ 2.4 bilhões). A estimativa da FiaL
para 1996 é adquirir de fornecedores estaduais insumos e
componentes no valor de US$ 1.7 bilhão, correspondentes
a ôOc/c das aquisições. Para o alcance deste objetivo, que
corresponde a um faturarnento adicional de US$ 700
milhões por ano, as indústrias de autopeças estarão inves-
tindo em Minas Gerais LiS$ 200 milhões, em projetos
responsáveis pela geração de 6.50()em pregos diretos e uma
arrecadação adicional de ICMS de US$ 130 milhões por
ano.

O terceiro elemento dinamizador da economia
mineiraé aduplicação da Rodovia Feriião Dias, cujas obras
coincidi iam com a retomada do crescimento econômico no
País. Em decorrência, inúmeras decisões de investimento
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estão sendo influenciadas por esta obra, que liga as regiões
Metalúrgica e Sul, dotadas de boa infra-estrutura, ótima
localização geográfica e disponibilidade de mão-de-obra
especializada, com a Região Metropolitana de São Paulo,
centro econômico do País, mas hoje com elevado grau de
saturação industrial.

Segundo dados do mdi, dos 114 projetos industriais em
implantação no Estado, acompanhados pelo instituto, 61

e lavra às empresas brasileiras de capital nacional. Parale-
lamente, a exploração de recursos minerais no País vem se
desenvolvendo fora das áreas tradicionais, especialmente
na Região Norte do Brasil, onde pesquisas anteriores à
Constituição revelaram a existência de formações geológi-
cas extremamente ricas. Em conseqilênciadesses fatores, a
indústria extrativa mineral no Estado deve apresentar, nos
próximos anos, queda no valorda produção e baixo nível de

localizam-se no eixo da rodovia, significando investimen-
tos de US$ 515 milhões e geração de 9.745 empregos
diretos. Tais dados, especialmente se comparados com os
de anos anteriores, revelam que a duplicação da Fernão
Dias está transformando as regiões por ela servidas em um
dos principais pólos de desenvolvimento do País.

Dificuldades - Contrastando com esta perspectiva
promissora. dois setores econômicos de grande tradição no
Estado apresentam uma situação pouco favorável.

A indústria extrativa mineral enfrenta dois grandes
entraves ao seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, ocor-
reu forte encolhimento dos investimentos em pesquisa
mineral no País, decorrente do dispositivo da Constituição
da República que restringe as novas concessões de pesquisa

investimento na exploração de novas jazidas.
O setor de bens de consumo não-duráveis, com exce-

ção da agroindústria, é outro com perspectivas desfavorá-
veis. As indústrias têxtil, de calçados e de confecções têm
apresentado muito pouca agilidade na incorporação de
novas tecnologias e métodos de gestão. Em conseqüência,
boa parte das empresas não tem conseguido enfrentar a
concorrência das grandes empresas nacionais e dos produ-
tos importados. cujas alíquotas do Imposto de Importação
tendem a se aproximar de zero. Assim, a perspectiva para
os próximos anos é de que apenas os grupos econômicos
mais fortes e mais bem gerenciados do setor consigam
realizar os ajustes necessários a este novo patamar de
concorrência, restando aos demais uma presença marginal
no mercado.
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