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Cresce importação de vidro
e produtos de alumínio

EVELSON DE FREITAS/AE

Empresas fecham
fábricas para fugir
dos altos custos
Fabricantes de alumínio e de vidros não resistem à alta dos
preços de insumos nos últimos anos, como energia e gás natural

Concorrência. Fábrica de vidros Nadir Figueiredo, em São Paulo, está com dois fornos parados

O aumento das importações de
produtos acabados é a maior
preocupação dos fabricantes bra-
sileiros. Isso significa vender a
matéria-prima, que tem menor
valor agregado, para o exterior e
recomprar o produto transfor-
mado em folhas de alumínio, por-
tas, janelas e cabos elétricos.

Nesse caminho, o País perde
investimento, emprego e renda,
diz o presidente da Associação
Brasileira de Alumínio (Abal),
Adjarma Azevedo. Segundo ele,
a grande preocupação é que o
consumo deve ultrapassar a ofer-
ta de alumínio primário no Bra-
sil no ano vem. Isso significa que
haveria necessidade de comple-
tar a demanda com importação.
“Mas muitos vão preferir impor-
tar o produto acabado em vez de

comprar o alumínio para trans-
formá-lo aqui.”

Na indústria de vidros, a rapi-
dez do crescimento das importa-
ções da China tem sido assusta-
dora. Em 2009, o Brasil respon-
dia por 3% das exportações chi-
nesas de vidros planos. Hoje es-
se número alcança 20%, comen-
ta o superintendente da Associa-
ção Técnica Brasileira das Indús-
trias Automáticas de Vidro (Abi-
vidro), Lucien Belmonte.

As compras variam de utilida-
des domésticas, como copos e
pratos, a materiais de constru-
ção. Um exemplo é a fachada do
edifício Vitra, um dos mais lu-
xuosos empreendimentos da ca-
pital paulista – com preço de até
R$ 15 milhões cada apartamento
–, que será coberta por vidro chi-
nês. A construtora JHSF diz que

abriu concorrência e optou pela
proposta com melhor preço e
qualidade.

Os efeitos colaterais desse
crescimento desenfreando das
importação é a redução da produ-
ção local como a da Cebrace,
joint venture da NSG/Pilkington
e Saint-Gobain. A empresa ante-
cipou em oito meses o reparo de
um de seus fornos, com capacida-
de para 600 toneladas/dia, em Ja-
careí (SP) sem prazo para reto-
mada da produção.

“Diante das circunstâncias,
com participação de 30% das im-
portações no mercado interno, a
indústria de vidro plano está sen-
do comprometida seriamente,
obrigada a rever investimentos e
capacidade instalada”, afirmou
a Cebrace por meio de nota. Ou-
tra empresa que decidiu reduzir
produção é a Nadir Figueiredo.
Dois fornos da empresa, que cor-
respondem a 300 empregos, es-
tão parados na Vila Maria, em
São Paulo. /R.P.

Renée Pereira

Ficou tão caro produzir no
Brasil que algumas empresas
desistiram de manter suas uni-
dades em operação. A indús-
tria de alumínio primário, por
exemplo, já fechou duas fábri-
cas e estuda desativar mais
uma. Os fabricantes de vidros
seguem o mesmo caminho e
começam a desligar fornos
por falta de competitividade

para concorrer com importa-
dos no mercado interno.

Nos dois casos, a origem do
problema chama-se custo Brasil
– expressão que o governo mui-
tas vezes traduziu como chora-
deira de empresário. Altamente
dependente da energia elétrica
ou do gás natural, que chega a
representar 50% dos custos da
empresa, a indústria de alumí-
nio e do vidro sucumbiram à es-
calada dos preços dos insumos

nos últimos anos. “O setor foi
atingido na veia”, afirma o presi-
dente da Associação Brasileira
do Alumínio (Abal), Adjarma
Azevedo.

Entre 2006 e o primeiro se-
mestre do ano passado, o custo
da eletricidade para o setor su-
biu 76%, de US$ 42 para US$ 74 o
megawatt/hora (MWh) – a mé-
dia mundial está em torno de
US$ 40. Do outro lado, o preço
do alumínio caiu 15% no merca-

do internacional, achatando as
margens das companhias.

“O Brasil reúne todas as condi-
ções para ser uma província do
alumínio. Tem bauxita de quali-
dade, energia hídrica e uma in-
dústria de transformação inova-
dora. Mas tudo isso tem sido anu-
lado pelo avanço nos preços da
energia”, lamenta Azevedo.

Fábricas. Exemplo disso, é que
desde a década de 80 não há ne-
nhum projeto novo de produção
de alumínio primário no País. A
última grande unidade aberta foi
em 1985, com a Albrás, em Barca-
rena, no Pará. De lá pra cá, vários
investimentos foram feitos, mas
todas em expansão de fábricas já
existentes. Nos últimos quatro
anos, nem isso tem ocorrido. Pe-
lo contrário.

As unidades da Valesul, no Rio
Grande do Sul, e da Novelis, na
Bahia, fecharam as portas e der-
rubaram em 220 mil toneladas a
produção nacional de alumínio
primário, hoje em 1,44 milhão.
Recentemente, a multinacional
americana Alcoa, pressionada
pela matriz nos Estados Unidos,
também anunciou que poderá fe-
char a unidade de Poços de Cal-

das, em Minas Gerais, e reduzir a
produção da gigante Alumar, no
Maranhão.

O alerta foi parar em Brasília,
que no fim do ano passado já ha-
via criado um grupo de trabalho
para promover a competitivida-
de do setor. Mas com a piora do
cenário, a presidente Dilma
Rousseff entrou no caso e pediu
60 dias de prazo – que terminou
semana passada – para tentar en-
contrar uma saída. Algumas me-
didas foram indicadas, como a
redução dos encargos setoriais e
do preço da energia com o fim
dos contratos de concessão.
Mas, por enquanto, ninguém ba-
teu o martelo sobre como devol-
ver a competitividade para a in-
dústria brasileira.

A ameaça que atinge a Alcoa
também ronda a fábrica da Al-
brás, subsidiária da norueguesa

Norsk Hydro. “O empreendedor
não quer parar um investimento
de US$ 3 bilhões, US$ 4 bilhões.
Você só reduz capacidade quan-
do está perdendo dinheiro”, afir-
ma o diretor presidente da com-
panhia, Luis Jorge Nunes. Segun-
doele, hoje não há sentido econô-
mico para aumentar a produção
da empresa. Em 2004, a parcela
de energia no custo da Albrás era
de 29,58%. No ano passado, já es-
tava em 43,91%.

A alta do dólar promoveu um
suave respiro para a empresa,
mas não foi suficiente para resol-
ver todos os problemas. Nunes
conta que para fechar o orçamen-
to do ano, a empresa foi obrigada
a cortar até mesmo investimen-
tos básicos de R$ 12 milhões, fun-
damentais para sustentar a ope-
ração da fábrica. “Esse investi-
mento será zero em 2012. Estou
sucateando meu parque opera-
cional.”

Enquanto isso, países vizi-
nhos estão assediando investido-
res para se instalar em seu terri-
tório, oferecendo custos mais
baixos. A multinacional anglo-
australiana Rio Tinto, por exem-
plo, estuda uma planta de alumí-
nio US$ 4 bilhões no Paraguai.

● Insumos
O aumento de até 22% do preço
do gás natural, anunciado sexta-
feira, deverá comprometer ainda
mais a competitividade da indús-
tria de vidros, que não consegue
concorrer com os importados.
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Custo de energia na produção de alumínio pode representar até 50% do preço final do produto

SEM ENERGIA PARA PRODUZIR

Produção de alumínio primário
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Por unidades Custo da energia

Albrás
BARCARENA (PA)

Alcoa 
POÇOS DE CALDAS (MG)

Alumar
SÃO LUÍS (MA)

Novelis
OURO PRETO (MG)

Novelis
ARATU (MG)

Vale Sul
SANTA CRUZ (RJ)

CBA
ALUMÍNIO (SP)
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BRASIL MUNDO MUNDO 
(SEM CHINA)
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Em 2009, Brasil
comprava 3% das
exportações de vidros
planos da China; hoje, já
é responsável por 20%

● Direto da China

Lucien Belmonte
SUPERINTENDENTE DA ABIVIDRO
“Há um excedente de produção
de vidros na China. O problema é
que o Brasil virou o destino
preferido para toda essa sobra
de material.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 jun. 2012, Economia & Negócios, p. B7.
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