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RESUMO 

Este trabalho visa analisar a relação entre as mineradoras de bauxita e as comunidades 

residentes nas localidades onde se instalam, levantando os principais pontos de pressão aos 

quais aquelas são submetidas pelos agentes não econômicos, sejam eles Estado, ONG's ou 

sindicatos, assim como avaliar o processo de captura de valor pelas diferentes partes. O 

passado da mineração mostra que o progresso e o desenvolvimento duradouro que é 

prometido com a instalação das empresas não condiz com a realidade das comunidades que 

vivem em regiões com grandes reservas minerais. Assim como as minas, o sonho do 

desenvolvimento tem início, meio e fim. Para o estudo, são discutidas as bases do modelo da 

RGP e sua importância como orientador da análise, apresentando e detalhando as categorias 

(valor, poder e enraizamento) e dimensões conceituais (firmas, setores, redes e instituições) 

que, de acordo com a sua configuração e coordenação, ditam os ritmos do desenvolvimento e 

evolução da rede ao longo do tempo. A partir de dois estudos de caso, avaliam-se a 

desigualdade na captura de valor pelas firmas e pelas comunidades, as relações de poder e 

como elas evoluem ao longo do tempo e o quanto os agentes estão enraizados localmente e na 

rede, mostrando como essa captura pode ser menos desigual quando o poder público cumpre 

seu papel ao defender os direitos das comunidades e exigir que a firma cumpra seus deveres. 

 

Palavras-chave:  rede global de produção, bauxita, alumínio.  



 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the relationship between the mining companies of bauxite 

and the communities where they are established, citing the main pressure points to which 

those are submitted by non-economic actors, whether they are state, CSO's or trade unions, as 

well as highlight the unequal value capture by the parties. The past of mining shows that 

progress and sustainable development that is promised with the installation of the companies 

does not reflect the reality of the communities who are custodians of large mineral reserves. 

As the mines, the dream of development has a beginning, middle and end. For the study, are 

discussed the basis of the Global Production Network (GPN) framework and its importance as 

a guide of the analysis, presenting and detailing the conceptual categories (value, power and 

embeddedness) and dimensions (firms, sectors, networks and institutions) which, according to 

its configuration and coordination, dictate the pace of development and evolution of the 

network over time. From two case studies, the unequal value capture by firms and 

communities, the relations of power and how they evolve over time and how the agents are 

locally embedded as well as in the network are discussed, showing how this capture can be 

less unequal when the government fulfills its role in defending the rights of communities and 

requires the firm to fulfill its duties. 

 

Keywords: global production network, bauxite, aluminum 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O processo da globalização e seus efeitos na economia global podem ser analisados 

sob diferentes pontos de vista. À medida que as distâncias foram encurtadas pelo fluxo ágil e 

constante de informações, as fronteiras territoriais passaram a ser, cada vez mais, variáveis de 

um processo de tomada de decisão das corporações e, cada vez menos, constantes que limitam 

suas operações e suas trocas comerciais. Assim, Dicken (2010) argumenta que, para 

entendermos o que está realmente acontecendo no mundo, devemos enxergar a economia 

como um emaranhado de teias que conectam circuitos e redes de produção e, a partir dessas 

redes, analisar os seus participantes, suas conexões e suas relações de poder. 

Segundo Castells (2000, apud HENDERSON et al., 2011), o mundo atual é 

constituído por um espaço de lugares e por um espaço de fluxos. Dessa forma, precisamos 

compreender como lugares estão sendo transformados por fluxos de trabalho, capital, 

conhecimento, poder, etc. e como os lugares transformam esses fluxos. Além disso, como 

pretendemos discutir os possíveis caminhos do desenvolvimento socioeconômico, precisamos 

compreender, também, como as firmas se organizam em diferentes escalas (global, regional, 

nacional, local), como se comportam ao exercerem suas atividades em diferentes regiões e 

quais são as pressões às quais são submetidas por fatores regionais. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Enquanto empresas de manufatura podem selecionar seu local de instalação de 

acordo com seus interesses políticos e/ou econômicos (incentivos fiscais, mão de obra barata, 

melhor estrutura logística entre outros), as mineradoras precisam ir até onde os recursos estão. 

Isso revela uma importante relação empresa-território, normalmente denominada de rigidez 

locacional. A atividade de mineração é capaz de criar cidades do zero e acelerar o crescimento 

demográfico de pequenas comunidades apenas com sua alta necessidade de trabalhadores. 

Um exemplo disso é o distrito de Porto Trombetas, pertencente ao município de Oriximiná no 

estado do Pará. A Vila, criada em 1974 para acomodar os trabalhadores que construíram a 

estrutura para permitir a mineração da Serra do Saracá, em 2015, era um distrito com mais de 

7 mil habitantes que abrigava os funcionários da Mineração Rio do Norte (MRN). Essa 
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relação de dependência indica um alto grau de enraizamento territorial, o que expõe a empresa 

a conflitos sociais pré-existentes e, também, a torna causa de novos conflitos. Toda essa 

conjuntura local de pressões e apoios faz com que mineradoras, em geral, tenham diferentes 

comportamentos de acordo com seus sítios de operação. 

O valor capturado pela mineradora  possui natureza diferente daquele que é 

capturado pela comunidade. Enquanto essa busca o progresso e o desenvolvimento socio-

econômico em suas diversas manifestações (escolas, hospitais, condições adequadas de 

saneamento básico, aumento da renda e da oferta de empregos etc.), aquela visa o lucro e os 

dividendos que podem ser distribuídos durante a vida útil da jazida. De acordo com Enriquez 

(2008), as atividades das mineradoras no Brasil costumam ditar o ritmo do crescimento 

econômico da região onde se instalam. Crescimento econômico, aqui, delimitado pelo 

benefício oriundo do aumento da renda, proveniente dos salários recebidos pelos 

trabalhadores da mineradora, e pela receita auferida para a administração pública por meio de 

impostos. A grande preocupação é que, assim como a mina, o crescimento também parece 

apresentar início, meio e fim e ambos caminham de mãos dadas em todas essas fases do 

processo. O desenvolvimento duradouro, decorrente do potencial desenvolvimento de 

mercados independentes do setor extrativista ainda é uma realidade distante. 

Existem diferentes exemplos de impactos que a atividade de mineração causa nas 

cidades. Drummond e Pereira (2007) apresentam o caso do município de Serra do Navio no 

estado do Amapá que ilustra a ilusão do desenvolvimento socio-econômico duradouro. O 

empreendimento da Indústria e Comércio de Minérios S. A. (ICOMI), iniciado na década de 

1950, levou à formação de uma vila, no interior do Amapá, que era parte do planejamento da 

instalação de toda uma infraestrutura para propiciar a extração do manganês naquele local. A 

vila foi erguida com todas as instalações necessárias (moradia, escolas, hospitais, rede de 

distribuição de energia, rede básica de saneamento e esgoto, etc.) e permitiu que a ICOMI 

desenvolvesse seu trabalho de extração por 40 anos. A transformação daquela vila em um 

município ocorreu no início da década de 1990, quando a atratividade econômica da jazida em 

Serra do Navio já era questionada pela empresa. Todos os serviços oferecidos à comunidade 

foram sendo, aos poucos, extintos e/ou assumidos pelo poder público. Com a queda das 

receitas provenientes da mina, a arrecadação do município sofreu um forte golpe, tornando a 

manutenção dos serviços públicos uma missão difícil para a prefeitura. A prefeitura também 

se tornou a maior empregadora do município. A soma de todos os trabalhadores formalmente 

empregados no ano de 2014 não alcançava o número de empregados da ICOMI em 1994, 
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quando as atividades da empresa já se aproximavam do fim. Grande parte dos impactos 

negativos resultantes do processo de "ascensão e queda" da atividade extrativista poderia ter 

sido evitada ou mitigada por um planejamento na fase inicial do projeto que fizesse com que 

os royalties obtidos pelo estado do Amapá fossem investidos, também, em escala local e não 

concentrados na cidade de Macapá, como ocorreu. Além disso, a transformação tardia da vila 

em um município fez com que a gestão local ficasse nas mãos da ICOMI. Logo, os interesses 

de longo prazo da comunidade não foram defendidos principalmente por conta da ausência de 

representação política. 

 O aumento vertiginoso da população, da atividade comercial, do número de 

empresas e empregos acompanha, também, um aumento do número de crimes violentos, de 

usuários de drogas e da prostituição além da sobrecarga do sistema de saúde e saneamento. 

Com o esgotamento das jazidas, os impactos positivos mostram-se mais efêmeros do que os 

negativos. Efeitos negativos que, muitas vezes, parecem ser perpétuos. O grande desafio é, 

então, mitigar os impactos negativos e perpetuar o desenvolvimento local permitindo que a 

comunidade possa aproveitar as oportunidades do empreendimento da mineração e, com o seu 

fim, criar as suas próprias oportunidades (CAMELO, 2006). 

O uso de uma abordagem baseada na Rede Global de Produção (RGP), nesse estudo, 

visa entender como agentes sociais podem utilizar seu poder para influenciar os agentes 

econômicos e fazer com que a captura de valor seja menos desigual, bem como, aumentar as 

chances de que a relação empresa-comunidade possa produzir resultados duradouros para 

ambas as partes. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O presente trabalho apresenta, por meio do modelo de Rede Global de Produção 

(RGP), a configuração do mercado mundial e nacional do alumínio; explica como os agentes-

chave dessa rede se comportam de acordo com as seguintes dimensões: captura de valor, 

relações de poder e de enraizamento; por fim, analisa dois casos nacionais de mineração da 

bauxita: o primeiro, sobre a operação da Mineração Rio do Norte (MRN) em Porto Trombetas, 

distrito de Oriximiná, no estado do Pará e o segundo, sobre a operação da Alcoa em Juruti, 

município também localizado no estado do Pará. 

Com isso, pretende-se descrever e analisar como interagem os agentes-chave da rede 

global de produção da bauxita na região Norte do Brasil. 
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Para isso, as seguintes questões secundárias serão trabalhadas:  

- Quais os principais impactos econômicos, sociais e ambientais da mineração de 

bauxita na Amazônia? 

- Como o Estado e as comunidades pressionam mineradoras para ampliar os 

impactos positivos e minimizar os negativos? 

- Quais as principais estratégias das empresas para responderem a tais pressões? 

1.4 OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é levantar os principais pontos de pressão aos quais as 

empresas são submetidas pelo Estado e/ou por movimentos sociais, avaliando a desigualdade 

da captura de valor e das relações de poder entre agentes econômicos e sociais, usando como 

modelo conceitual a Rede Global de Produção (RGP). 

1.5 METODOLOGIA 

Primeiramente, serão descritas as origens do modelo,  o modelo propriamente dito e 

a conjuntura do mercado nacional e mundial do alumínio. A partir dessa base, serão 

analisados dois casos nacionais de mineração da bauxita, aplicando o modelo para analisar as 

relações entre os agentes do processo. Segundo a classificação proposta por Miguel (2010), 

este estudo pode ser definido como sendo de natureza aplicada, com caráter explicativo e 

abordagem qualitativa, tendo como método de pesquisa o estudo de caso. 

Foram, então, definidas as etapas do trabalho: 

- Definição dos objetivos e escopo: conforme descrito acima, foram delimitadas as 

fronteiras do estudo e a meta do mesmo; 

- Escolha do modelo conceitual, a Rede Global de Produção (RGP); 

- Revisão bibliográfica: pesquisa sobre o estado da arte na abordagem de Redes 

Globais de Produção; 

- Coleta de informações e definição do panorama geral do mercado de alumínio no 

mundo e no Brasil; 

- Escolha de dois casos de mineração de bauxita no Brasil: pesquisa e seleção de dois 

casos que permitam maior efeito comparativo, preferencialmente em minas operadas pela 

mesma empresa ou consórcio. Para a análise, foram selecionados dois casos de mineração da 
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bauxita no estado do Pará: um em Porto Trombetas, distrito de Oriximiná, sítio operado pela 

Mineração Rio do Norte (MRN), e outro em Juruti, operado pela Alcoa. Os casos foram 

escolhidos por terem bom efeito comparativo já que são referentes ao mesmo tipo de minério, 

na mesma região e com atuação da mesma empresa já que a MRN é, hoje, um consórcio que 

envolve a Alcoa entre outras grandes empresas do ramo; 

- Estudo aprofundado dos dois casos: pesquisa, por meio de fontes secundárias 

variadas, para avaliar os eventos ocorridos na instalação da empresa na localidade, abertura da 

mina e extração da bauxita e como os agentes se relacionaram e vem se relacionando 

atualmente sob os aspectos das trocas de valor, relações de poder e enraizamento; 

- Documentação e apresentação de resultados: elaboração de uma análise contendo o 

desenvolvimento e as conclusões obtidas por meio do estudo. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para melhor organização das informações e para facilitar a compreensão da análise, 

este trabalho será estruturado em cinco capítulos. 

O capítulo 1 apresenta as justificativas para a realização do trabalho, os objetivos e o 

escopo assim como a metodologia utilizada para sua realização. 

O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura científica que irá embasar essa análise, 

expondo os conceitos e premissas dos quais se partirá para a construção do argumento e, 

também, os dados técnicos que irão permitir ao autor a construção do cenário nacional e 

mundial em que o mercado do alumínio se encontra. 

O capítulo 3 apresenta os critérios utilizados para a seleção dos dois casos que serão 

analisados, utilizando o modelo de RGP, e a sua análise propriamente dita. 

O capítulo 4 apresenta as conclusões dos dois estudos de caso e a análise do trabalho 

conforme seu objetivo pretendido. 

O capítulo 5 apresenta as referências bibliográficas que fundamentaram a construção 

do texto. 
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2. A REDE GLOBAL DE PRODUÇÃO DO ALUMÍNIO 

2.1 O MODELO CONCEITUAL 

A seguir, serão apresentadas as origens de alguns importantes conceitos e correntes 

que são utilizados na aplicação do modelo. A partir das fragilidades desses modelos e das 

mudanças que ocorreram na economia mundial ao longo dos anos, será possível perceber o 

porquê do surgimento da RGP como modelo conceitual para estudos de caso, assim como o 

do presente trabalho, e sua aplicabilidade, especialmente para o setor da mineração. 

 

2.1.1 CADEIA DE VALOR 

 

O modelo de Cadeia de Valor pode ser entendido como a primeira tentativa, na 

história recente, de oferecer visão ampla do relacionamento entre a empresa e outros agentes, 

ainda que esses agentes fossem outras empresas, não levando em conta as influências 

territoriais e as relações de poder assimétricas entre as firmas e agentes externos. Utilizado 

por Michael Porter (1990), o modelo buscava analisar o quão competitiva uma empresa 

poderia ser partindo da análise do valor gerado por ela, por meio de suas atividades, e da 

análise de seus custos para desempenhar essas mesmas atividades. 

Ao assumir que cadeias de valor estariam interligadas e, portanto, teriam papel 

fundamental na medida de desempenho da estratégia competitiva adotada por uma empresa, 

Porter (1990) desenvolve um conceito extremamente importante e do qual todos os modelos 

subsequentes fariam uso, o valor. A maneira como o valor é criado, maximizado e capturado 

ao longo dos sistemas de valor (junção de cadeias de valor de diversas empresas) expõe a 

ótica da firma e o seu entendimento de valor como lucro e dividendos. 

Outros dois elementos importantes do legado deixado pelo modelo de Cadeia de 

Valor para a Rede Global de Produção, de acordo com Hess (2006), são o reconhecimento da 

reorganização espacial das atividades de produção em um período de globalização e o 

entendimento de atividades de manufatura e de serviços como atividades de produção. Esses 

dois conceitos são particularmente importantes na análise de RGP's de minérios por conta da 

natureza das empresas que operam no setor, grandes multinacionais, e pelas características da 
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atividade de mineração, que envolve processos de extração e transformação do minério, como 

também abrange uma rede logística fundamental para as relações comerciais. 

 

2.1.2 CADEIA GLOBAL DE COMMODITY (CGC) 

 

O modelo de Cadeia Global de Commodity (CGC) surgiu com o fortalecimento dos 

estudos sobre redes e sobre como o enraizamento das empresas nas redes poderia refletir no 

seu desempenho.  

Uma boa definição para as CGC's foi dada por Gereffi e Korzeniewicz (1994, p. 2): 

 

[...] conjuntos de redes interorganizacionais agrupados em torno de uma 

mercadoria ou produto, ligando residências, empresas e Estados uns aos 

outros dentro da economia-mundo. Estas redes são situacionalmente 

específicas, construídas socialmente e integradas localmente, ressaltando o 

enraizamento social da organização econômica. 

 

Ainda de acordo com Gereffi e Korzeniewicz (1994), as CGC's apresentam três 

dimensões básicas de análise: o processo de adição de valor (como atividades de produção de 

bens e serviços trabalham sequencialmente nessa adição); a territorialidade (distribuição 

espacial das empresas que compõem as redes de produção e distribuição); e a estrutura de 

governança da cadeia (relações de autoridade e poder que definem como os recursos 

financeiros, humanos e materiais fluem na cadeia). 

Embora o modelo apresente diferentes nós que compõem a cadeia, tanto Hess (2006) 

quanto Henderson (2011) destacam que a utilização do mesmo foi sempre focada nas 

estruturas de governança da cadeia sendo ainda diferenciada pelo setor analisado. Para 

facilitar o entendimento, serão apresentadas, a seguir, as CGC's com as duas estruturas de 

governança utilizadas para análise e que representam grande parte do legado deixado pelo 

modelo das Cadeias Globais de Commodities: uma comandada pelo produtor e outra, pelo 

consumidor. 

As Cadeias Globais de Commodities comandadas pelo produtor (Figura 1) são 

características de setores em que as transnacionais são os agentes principais do sistema de 

produção. Embora essas cadeias se estendam por diversos países por meio de relações 

comerciais de fornecimento de componentes e peças, quem exerce o controle da cadeia são as 

matrizes das transnacionais. Essas matrizes reproduzem unidades de negócio pelo mundo de 
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modo a atender melhor seus mercados e/ou reduzir seus custos ao deslocar seus centros de 

produção para países com menores custos de mão de obra e maiores incentivos fiscais 

mantendo sua dependência de tecnologia e know how. Um bom exemplo desse tipo de CGC é 

a indústria automobilística e a de computadores (GEREFFI & KORZENIEWICZ, 1994). 

 

 

Figura 1: Cadeia de commodity comandada pelo produtor. 

Fonte: GEREFFI & KORZENIEWICZ, 1994. 

 

Enquanto as CGC's comandadas pelo produtor têm como pilar aqueles que exercem a 

atividade de produção, as Cadeias Globais de Commodities comandadas pelo consumidor 

(Figura 2) são características de setores em que corporações descentralizam o seu sistema 

produtivo por meio de países periféricos, cuja mão de obra é mais barata. Grande parte dessas 

corporações não possui manufaturas. Elas operam intensamente no entendimento do mercado, 

desenvolvimento, valorização e divulgação da marca e no desenvolvimento de novos produtos 

para atender aos seus mercados consumidores porém, a fabricação dos produtos pode ocorrer 

a milhares de quilômetros de distância de onde eles são criados. A estratégia dessas 

organizações consiste no gerenciamento eficiente de uma rede integrada de produção e 

distribuição para atender aos seus principais mercados por meio dos grandes varejistas. Como 

exemplos de CGC's com essa estrutura de governança, pode-se identificar facilmente o setor 

de material esportivo, vestuário e brinquedos (GEREFFI & KORZENIEWICZ, 1994). 
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Figura 2: Cadeia de commodity comandada pelo consumidor. 

Fonte: GEREFFI & KORZENIEWICZ, 1994. 

 

Analisando a indústria extrativista, é possível enquadrá-la em cadeias comandadas 

pelo produtor. Grande parte das mineradoras tem sua matriz localizada fora dos países onde 

operam (a maior parte é oriunda do hemisfério norte). Devido à rigidez locacional à qual essas 

organizações são submetidas, a escolha dos possíveis locais para extração mineral é 

condicionada pela disponibilidade e acessibilidade das jazidas. Como muitas das reservas de 

minério do hemisfério norte já foram exploradas no passado, os sítios de operação atuais 

coincidem com o interesse econômico de outros setores da economia de se instalar em países 

com abundância de recursos e mão de obra barata, sendo a estabilidade política um fator 

atrativo. Percebe-se, nessas CGC's minerais, que as fases iniciais do processo de 

beneficiamento do minério que são intensivas em recursos (principalmente energia elétrica e 

água), são mantidas nos países em que ocorre a extração do próprio minério para aproveitar os 

benefícios econômicos que se tem ao operar em países periféricos, além de reduzir os custos 

logísticos. Toda a tecnologia utilizada é oriunda da matriz, grande responsável por 

desenvolver e transferir essa tecnologia para seus sítios operacionais. As organizações 
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também coordenam a logística para realizar o transporte do minério ou do subproduto 

parcialmente beneficiado, efetuando suas trocas comerciais internacionais. 

Com essa caracterização da CGC, percebemos o valor do modelo para estudo das 

firmas, sob a ótica delas mesmas, ao redor do globo compreendendo onde é criado e onde é 

capturado o valor. Porém, alguns agentes importantes para o objetivo do presente estudo, 

como movimentos sociais e sindicatos, não são contemplados nessa abordagem focada no 

líder da cadeia. Isso reflete, também, a dificuldade de enxergar como as empresas atuam em 

escala regional, qual a relação empresa-comunidade em nível local e como os interesses das 

firmas, Estado e comunidade convergem ou divergem. Kelly (2011) aponta que, embora o 

território, na escala global, seja um fator chave nos estudos de CGC's, a análise de como as 

empresas modificam e são modificadas pelos lugares onde se instalam é restrita. A partir 

dessa restrição, é possível enxergar o valor do modelo de RGP para o presente trabalho. 

 

2.1.3 REDE GLOBAL DE PRODUÇÃO (RGP) 

Anteriormente foram apresentados dois modelos que ofereceram bases importantes 

para a elaboração do modelo da Rede Global de Produção. Vale destacar a origem do nome. 

Em primeiro lugar, a escolha da palavra "rede" rompe com a noção linear de cadeia que 

acompanha o processo de agregação de valor para dar lugar à noção de fluxo multidirecional. 

Além disso, permite o entendimento de que diferentes agentes podem se juntar para 

influenciar o processo de produção. O termo "global" expressa a ideia de atividades além das 

fronteiras, fugindo de termos que remetem a estudos voltados para a ótica do Estado. Por fim, 

o termo "produção" dá um enfoque nos aspectos sociais da produção de bens e serviços e 

abrange mais do que apenas os produtos padronizados (commodities), englobando outros 

setores. 

A Rede Global de Produção é um modelo conceitual que permite entender os 

aspectos sociais e econômicos em diferentes escalas (global, regional, nacional, local) e pode 

ser definido, segundo Henderson et al. (2011, p. 153) como: 

 

[...] o nexo de funções e operações interligadas através das quais bens e 

serviços são produzidos, distribuídos e consumidos – [...] [e são] tanto 

organizacionalmente mais complexas quanto cada vez mais globais em sua 

extensão geográfica. Essas redes não apenas integram firmas (e partes de 

firmas) em estruturas que obscurecem fronteiras organizacionais 

tradicionais, – por meio do desenvolvimento de diversas formas de relações 

de equidade e não-equidade – mas também integram economias nacionais 
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(ou partes dessas economias) de forma que possuem implicações colossais 

para seu bem-estar. Ao mesmo tempo, a natureza e a articulação precisas das 

redes de produção centradas na firma são profundamente influenciadas pelos 

contextos sociopolíticos dentro dos quais elas estão enraizadas. 

 

A estrutura vertical insumo-produto trazida pelas CGC's se mantém como a espinha 

dorsal das análises já que é o que define as relações comerciais da rede obedecendo a ordem 

sequencial de agregação de valor em cada uma das fases de transformação, distribuição e 

consumo. Porém, relações horizontais entre os agentes da rede precisam ser observadas. São 

essas relações horizontais que permitem enxergar agentes sociais como parte do sistema 

produtivo tratado. 

A conjuntura social, política e econômica dos lugares onde as redes se instalam é 

fundamental já que essa conjuntura e suas mudanças são capazes de moldar e remoldar as 

relações dentro da rede. Além disso, os fatores locais são essenciais para identificar 

perspectivas de desenvolvimento da própria localidade ao longo prazo. Enquanto agentes 

econômicos são capazes de superar, facilmente, as barreiras que fronteiras poderiam 

representar, agentes sociais geralmente têm maior dificuldade para contornar esse obstáculo 

geográfico. Porém, segundo Milanez e Santos (2013), a globalização é um fenômeno que 

também abrange esses agentes sociais, permitindo que organizações ao redor do mundo 

realizem intercâmbio e troca de informações. Um grande exemplo disso é a Articulação 

Internacional dos Atingidos pela Vale (AIAV). Criada em 2010, embora essa rede tenha como 

foco apenas as ações da Vale, abarca movimentos sociais em diversos países como Argentina, 

Canadá, Chile, Indonésia, Nova Caledônia, Moçambique e Peru, e também conta com a 

participação de sindicatos de trabalhadores. 

A seguir, o modelo será materializado em Categorias Conceituais e Dimensões 

Conceituais (Figura 3), seguindo o trabalho de Henderson (2011). A partir dessas definições, 

serão apresentados os estudos de caso com a devida identificação das relações entre os 

agentes da rede de produção do alumínio. 
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Figura 3: Modelo para a análise da RGP. 

Fonte: HENDERSON, 2011. 

 

I. CATEGORIAS CONCEITUAIS 

Os três pilares do modelo de Rede Global de Produção são: valor, poder e 

enraizamento. A seguir, cada um será apresentado, seguindo o trabalho de Henderson (2011), 

justificando sua importância para o estudo. 

 

A. VALOR 

Aqui entendido tanto como o resultado dos esforços do trabalho na produção de bens 

e/ou serviços como, também, às formas de renda auferidas pelas partes nas trocas. Para a 

discussão da RGP do alumínio, é preciso entender sob quais circunstâncias ocorre, 

primeiramente, a criação de valor por meio do trabalho na extração do minério, com 

agregação sequencial desde a extração até o consumo, bem como a renda que pode ser obtida 

por acesso privilegiado a tecnologias e/ou reservas de qualidade, por competências 

organizacionais, por gestão das relações com outras firmas da rede, entre outras formas. 

Em seguida, é necessário entender o processo de ampliação do valor que, na rede de 

produção do alumínio, deve ser enfatizado pela natureza das transnacionais que operam no 
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setor, com atuação em diversas partes do mundo, sendo necessário um processo eficiente de 

transferência tecnológica para todos os seus centros operacionais. 

Por fim, tem-se a captura de valor e a identificação dos beneficiados por essa etapa. 

Aqui, destaca-se a importância da natureza da organização e das políticas governamentais que 

podem favorecer ou prejudicar as comunidades nas quais as empresas se instalam. 

B. PODER 

As fontes e formas de exercício do poder são determinantes para a definição de um 

horizonte de desenvolvimento. O poder corporativo retrata a capacidade da empresa principal 

de uma RGP em fazer com que seus interesses sejam priorizados perante outras empresas da 

rede. Especialmente em redes de produção minerais, nota-se grande poder nas mãos das 

mineradoras. O poder institucional é exercido por Estados, agências e instituições (em suas 

diversas escalas geográficas). Jänicke (1992) traz um interessante conceito sobre proteção 

ambiental e as competências de países bem sucedidos nessa questão que pode ser estendido 

para o conceito de poder institucional da RGP. Ele define três competências determinantes 

que, para o presente trabalho, podem ser entendidas como competências que ampliam o poder 

institucional de acordo com o agente que o exerce, a saber: competência para inovação, 

competência estratégica (envolve coordenação para estabelecer políticas e objetivos de longo 

prazo) e competência consensual (remete a soluções construídas de forma cooperativa, no 

caso, soluções que envolvem todas as partes interessadas). O poder coletivo é exercido por 

agentes coletivos que podem modificar a postura das organizações em determinados locais. 

Geralmente, esses agentes coletivos representam oposição a decisões das organizações e 

políticas do Estado. Esses agentes podem ser Organizações Não Governamentais (ONG's) 

engajadas em questões ambientais, direitos humanos, associações de moradores, associações 

indígenas ou até mesmo grupos internacionais. 

Em RGP`s minerais, o poder corporativo é dominante. É essa dominância que 

assegura a captura desigual de valor pelas partes já que tanto o poder institucional quanto o 

coletivo possuem capacidade de contestação aquém do necessário para equilibrar esse "cabo 

de guerra". Essas relações, muitas vezes conflituosas, de poder serão abordadas no presente 

trabalho por representarem parte importante da discussão. Conflitos históricos estão marcados 

na linha do tempo da mineração no Brasil e um ingrediente comum em todos esses conflitos é 

a relação díspar entre os interesses de companhias, Estado e comunidades bem como a 

desigualdade do poder exercido pelas partes interessadas. 
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C. ENRAIZAMENTO 

As RGP's conectam empresas e, consequentemente, conectam os cenários 

socioeconômicos onde essas empresas estão enraizadas já que os locais exercem forte 

influência sobre a estratégia das firmas e sobre as expectativas de outras partes interessadas. O 

enraizamento territorial refere-se à ancoragem de empresas que compõem a RGP em 

determinadas localidades, o que influencia as perspectivas de desenvolvimento daquele lugar. 

No caso de RGP's minerais, o enraizamento territorial é uma forte característica devido à 

rigidez locacional inerente ao setor. As empresas precisam ir até onde as melhores e/ou mais 

duradouras jazidas estão para realizarem a extração do minério. Ao mesmo tempo em que 

essa relação é forte, ela tem prazo de validade. O tempo em que a mina é economicamente 

viável define quando ocorrerá o desenraizamento territorial. Já o enraizamento de rede é o 

resultado da confiança entre os que compõem uma RGP, tanto agentes econômicos como 

sociais, formando relacionamentos estáveis ou não tão estáveis, de acordo com a 

transparência nas relações e afinidade de interesses das partes interessadas. 

Um elemento que merece destaque quando se fala em enraizamento de rede em 

RGP's minerais é a logística que une os nós do sistema produtivo. Entre a extração da bauxita 

e a produção da alumina, a maior parte das empresas utiliza o transporte ferroviário ou 

minerodutos para enviar a bauxita para a primeira fase do beneficiamento. Quando o 

deslocamento entre essas fases do processo é reduzido, as mineradoras optam por operar o 

próprio trecho ferroviário, utilizando composições menores. A conjuntura muda quando a 

distância entre a extração e a primeira etapa do beneficiamento é maior. O que se vê são 

empresas abrindo processos licitatórios para selecionar as soluções com o melhor custo-

benefício. Um bom exemplo disso é o transporte de bauxita entre a mina em Porto Trombetas 

até o porto de Vila do Conde, ambos no Pará, que é feito por meio de cabotagem, operação 

comandada pela Log-In Logística que tem como cliente a Alunorte. A operadora logística 

desenvolveu um projeto de navio especializado para o transporte da bauxita. Essa relação 

entre a mineradora e a prestadora do serviço mostra o quão enraizadas ambas estão na rede, 

estabelecendo um contrato de longo prazo e que envolve desenvolvimento de soluções 

especializadas para a cliente. 
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II. DIMENSÕES CONCEITUAIS 

As estruturas por meio das quais ocorre a criação, ampliação e captura de valor, por 

onde o poder é exercido e o enraizamento ocorre são apresentadas a seguir. 

 

A. FIRMA 

Pode exercer a liderança de ou compor a RGP de outra firma líder. É definida pelas 

políticas de relacionamento que adota, por suas estratégias e pela forma como opera. Esses 

ingredientes influenciam direta ou indiretamente a rede de produção na qual se insere. As 

mineradoras costumam exercer liderança em suas RGP's e suas posturas são fortemente 

moldadas pelos locais onde operam. 

B. SETORES 

Firmas tendem a operar de forma semelhante por estarem submetidas às mesmas 

restrições e terem acesso ao mesmo nível tecnológico. Logo, costumam buscar formas 

similares de construir vantagem competitiva. Essas empresas e suas redes de suporte criam o 

que podemos chamar, no ambiente da RGP, de setor. Esses setores, ao longo do tempo, criam 

seus próprios ambientes regulatórios e de fomento. 

C. REDES 

A arquitetura da rede varia de acordo com o setor e com as firmas que operam nesse 

setor. As estruturas de governança em redes são um assunto pouco explorado em estudos e 

pesquisas. 

D. INSTITUIÇÕES 

Instituições causam impacto em RGP's em todas as escalas geográficas. Elas ditam o 

tom moral da rede e são determinantes para julgar a capacidade da RGP gerar 

desenvolvimento social e econômico sustentável nos locais onde estão enraizadas. 

Obviamente, de acordo com os interesses dessas instituições, seus impactos podem beneficiar 

ou não a rede. 

Para os objetivos desse estudo, as Instituições merecerão um grande destaque, pois 

são elas que defendem os interesses das comunidades que vivem sobre as grandes reservas de 

minério. 
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Apresentadas as categorias e as dimensões conceituais, destaca-se a Configuração e 

Coordenação da RGP que levam ao desenvolvimento e à evolução da própria rede. A maneira 

como as partes se configuram na rede, principalmente de acordo com o enraizamento e com a 

maneira como o valor flui pela rede, é tão importante quanto a coordenação da rede que 

ocorre pela perspectiva das relações de poder e dominância. Esses dois elementos ditam os 

rumos da rede ao longo prazo, quais os caminhos serão tomados, como ela evoluirá, quem irá 

ser incorporado e quem irá deixar a rede. 

 

 

 

Figura 4: Agentes e fronteiras da RGP. 

Fonte: Adaptado de COE et al., 2008. 
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Com todos os agentes apresentados, nota-se, pela Figura 4, que as fronteiras da RGP 

não obedecem às fronteiras geográficas. As fronteiras das RGP's são arbitrárias e variam de 

acordo com o sistema produtivo de que se trata e com os agentes que a compõem.  

2.2 REDES GLOBAIS DE PRODUÇÃO MINERAIS 

O modelo da RGP já foi utilizado anteriormente para análise de redes minerais de 

produção. A seguir, serão apresentados dois trabalhos relevantes que tratam sobre a RGP do 

minério de ferro.  

Wilson (2012) desenvolve um estudo sobre o mercado do minério de ferro no eixo 

Ásia-Pacífico e como as relações foram modificadas com a ascensão da indústria chinesa do 

aço. Embora o foco seja a relação entre firmas e Estado, a perspectiva trazida pelo autor é 

muito rica no universo da RGP. 

O período que precedeu o vertiginoso crescimento das siderúrgicas chinesas foi 

marcado pela sólida e duradoura relação comercial entre os cartéis informais das siderúrgicas 

japonesas e das mineradoras conhecidas como 'Big-3' (Vale, do Brasil e Rio Tinto e BHP 

Biliton, da Austrália). Por meio de contratos de longo prazo, o preço do minério manteve-se 

estável durante três décadas. O equilíbrio da rede foi afetado com a adoção do Socialismo de 

Mercado pela China que fez com que a modernização e industrialização da nação gerassem 

um aumento da demanda por aço e, consequentemente, por minério de ferro. 

A concorrência das siderúrgicas chinesas e japonesas pelo minério fez com que o 

preço subisse, afinal, a concorrência tornou o 'Big-3' um agente com mais poder que qualquer 

outro na rede. Como a indústria chinesa era menos desenvolvida, o aumento dos preços 

resultou em um aumento de custos muito maior para a China quando comparada ao Japão. 

Para tornar as siderúrgicas chinesas mais competitivas, o Estado lançou um pacote de medidas 

que visava enfraquecer o 'Big-3' ao reduzir seu market share e impulsionar a produção de 

minério por outras empresas. 

A tentativa foi bem sucedida por criar novos fornecedores para o mercado asiático 

porém não conseguiu atingir seu objetivo de enfraquecer as três líderes do mercado já que as 

mesmas possuem grande potencial para avançarem suas fronteiras de extração. Podemos 

identificar aqui o poder que o Estado pode ter para alavancar a indústria, principalmente 

quando se trata da China cujo potencial de consumo é gigantesco. Além disso, ficam claras as 
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oportunidades para capturar mais valor que as mineradoras têm com o crescimento de 

mercado asiático e o quão poderosas elas são já que as siderúrgicas chinesas dependem delas. 

Outro trabalho também sobre a RGP do minério de ferro foi conduzido por Milanez e 

Santos (2013), com foco no nó brasileiro da rede. Além de trazer a visão da firma e de como 

ela interage com outras empresas, principalmente as operadoras logísticas, o estudo dá grande 

destaque aos agentes de contestação social ao apresentar a formação de redes de contestação 

como uma resposta às redes de produção, atrelando a organização dos agentes sociais à 

estruturação dos agentes econômicos e as formas de agir desses às estratégias de contestação 

daqueles. 

Os autores atribuem a intensificação dos movimentos de contestação às iniciativas de 

expansão da cadeia minero-metalúrgica dos anos 2000 que despertaram movimentos de 

resistência por todo o Brasil. Além disso, a proposta de mudança do marco regulatório da 

mineração foi um evento que propiciou a congregação de diversos agentes sociais sob a 

mesma bandeira. Como uma das principais manifestações práticas das estratégias de 

contestação dos agentes sociais no Brasil, Milanez e Santos (2013) citam a interrupção da 

operação das mineradoras por meio de bloqueio das vias de acesso e/ou escoamento da 

produção. 

Ambos os trabalhos trazem, sob diferentes enfoques, a riqueza analítica que a Rede 

Global de Produção proporciona. 

2.3 A INDÚSTRIA DO ALUMÍNIO 

O alumínio é obtido a partir da bauxita. Para que a transformação do minério em 

metal seja economicamente viável, a concentração de óxido de alumínio (Al2O3) deve ser de, 

no mínimo, 30%.  
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Países Reservas (Mil t) Produção (Mil t) Prod./Reserv. 

Guiné 7.400.000 19.000 0,26% 

Austrália 6.000.000 73.000 1,22% 

Vietnã 2.100.000 300 0,01% 

Jamaica 2.000.000 10.300 0,52% 

Indonésia 1.000.000 30.000 3,00% 

Índia 900.000 20.000 2,22% 

Guiana 850.000 1.850 0,22% 

China 830.000 48.000 5,78% 

Grécia 600.000 2.000 0,33% 

Brasil 590.000 33.260 5,64% 

Outros países 3.540.000 23.200 - 

Total 25.810.000 260.910 - 
 

Quadro 1 – Reservas e Produção de bauxita - Mundo - 2012 

Fonte: DNPM, 2013. 

 

Ao analisar as jazidas pelo mundo, vê-se o Brasil como dono do décimo maior 

potencial de extração da bauxita (Quadro 1). Conclui-se que China e Brasil são os países que 

mais exploram suas reservas, relativamente. Enquanto isso, Guiné, Vietnã e Jamaica, países 

detentores de grandes reservas de bauxita, ainda têm grande potencial inexplorado. O mesmo 

ocorre com Guiana e Grécia.  

Quando se analisam as reservas brasileiras (Quadro 2), verifica-se o Pará como 

estado detentor da maior reserva nacional, seguido por Minas Gerais. Segundo o DNPM 

(2013), o estado do Pará concentra 90% da produção brasileira, os outros 10% concentram-se 

principalmente em Minas Gerais. 

 

UF 
Reservas de 

Bauxita lavrável 
Teor Al2O3 (%) 

Pará 67.1% 48,65 

Minas Gerais 30.2% 32,90 

Espírito Santo 1.2% 42,11 

Santa Catarina 0.8% 47,15 

São Paulo 0.3% 48,04 

Goiás 0.2% 58,66 

Rio de Janeiro 0.2% 51,12 

Brasil 100% - 
 

Quadro 2 – Reservas de bauxita brasileiras por UF. 

Fonte: Adaptado de DNPM, 2010. 
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A seguir, será descrito o processo de produção do alumínio (Figura 5). A primeira 

etapa do processo é a mineração, na qual ocorre a extração da bauxita. No Brasil, existem 

minas no Pará e em Minas Gerais. Esse primeiro estágio é um dos que mais impacta o meio-

ambiente, de acordo com Guimarães et al (2012). Entre muitos dos impactos podemos citar a 

redução da biodiversidade, compactação do solo, alteração da topografia, assoreamento de 

mananciais na abertura de acessos e alteração da recarga do lençol freático, alteração do 

escoamento superficial e erosão no processo da lavra.  

Em seguida, ocorre o refinamento. Nele, a bauxita, já triturada, é dissolvida em uma 

solução aquecida de soda cáustica e cal. Segundo Silva Filho et al. (2007), o rejeito desse 

processo de dissolução é conhecido como lama vermelha. Essa lama contém altos índices de 

soda cáustica, óxido de ferro e óxido de alumínio. Seu caráter alcalino é uma das causas desse 

rejeito ter alto poder contaminante. Há registros de acidentes ambientais com lama vermelha 

em várias partes do mundo. Um desses acidentes ocorreu no município de Barcarena, no 

estado do Pará, quando o aquífero local sofreu com o transbordamento do reservatório de 

lama da Alunorte cuja acionista majoritária, na época do ocorrido, era a Vale.  

Após a filtragem e secagem da solução, obtém-se a alumina pura. Essa alumina passa 

pelo processo de redução em uma cuba eletrolítica, processo que consome, em média, 15 kwh 

para cada quilo de alumínio produzido. Para a obtenção de uma tonelada de alumínio são 

necessárias duas toneladas de alumina. O alumínio líquido pode ser, então, fundido em 

lingotes de extrusão, lingotes de laminagem ou ligas de fundição para dar origem a produtos 

utilizados na Construção Civil, Indústria Automobilística, Naval e Aérea, Embalagens entre 

tantos outros setores. A redução da alumina é a fase mais poluente do processo de produção 

do alumínio. A emissão de gases residuais oriundos dos ânodos é difícil de ser coletada. Essas 

emissões incluem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que são potenciais causadores de 

câncer de bexiga. O fluoreto também é um dos gases altamente poluentes e que pode levar a 

atrofia óssea quando inalado com grande frequência. Outro inconveniente do processo é o 

revestimento das cubas eletrolíticas que após sua vida útil, de três a oito anos, possui alto 

índice de contaminação por fluoretos e cianetos e precisa ser armazenado em usinas como 

resíduo tóxico (SWITKES, 2005). 

 



32 

 

 

Figura 5: Processo produtivo do alumínio. 

Fonte: ABAL, 2014. 

 

O alumínio pode ser reciclado infinitas vezes com eficiência total e sua reciclagem 

utiliza apenas 5% da energia empregada para a produção do alumínio primário. (HYDRO, 

2014). Claramente a reciclagem da sucata do alumínio é uma importante fonte de redução de 

custos para a indústria. O Brasil é líder mundial de reciclagem de alumínio desde 2011. Do 

alumínio total consumido anualmente no país, 35,2% tem origem na reciclagem da sucata, 

superando a média mundial de 29,9%. Em 2012, o país reciclou 508 mil toneladas de 

alumínio. Desse montante, 267 mil toneladas oriundas apenas de sucatas de latas de alumínio, 

o que corresponde a 97,1% do volume de latas consumido no ano de 2011 (ABAL, 2014). 

Porém, é importante lembrar que esse alto índice de reciclagem deve-se, principalmente, aos 

milhares de catadores de latinhas que, diariamente, coletam e entregam essa sucata às 

cooperativas. Isso, na verdade, revela uma mazela da sociedade brasileira já que esses 

trabalhadores não possuem capacitação para ocuparem melhores posições no mercado de 

trabalho. 

Segundo Xavier (2012), os fatores de competitividade da indústria do alumínio 

respeitam os estágios de processamento da cadeia produtiva: 
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 Estágio 1 - Extração da bauxita: qualidade da bauxita, tributação e cobrança de 

royaties; 

 Estágio 2 - Produção da alumina: proximidade das minas, despesas com 

combustíveis e custo de capital; 

 Estágio 3 - Produção do alumínio primário: disponibilidade e preço da energia 

elétrica; 

 Estágio 4 - Produção de alumínio semimanufaturado: proximidade do 

consumidor. 

 

Percebe-se que, dificilmente, a cadeia do alumínio será localmente integrada. 

Enquanto os estágios 1 e 2 tendem a ser geograficamente mais próximos para reduzir os 

custos operacionais, o estágio 3 e o estágio 4 miram qualquer local economicamente atrativo, 

independentemente da localização de 1 e 2. 

Esses fatores de competitividade apresentados são, na linguagem da Rede Global de 

Produção, formas de captura de valor pelas firmas que compõem a RGP do alumínio. 

Podemos inferir, então, que as mineradoras, ao selecionarem os locais onde se instalarão para 

operar, só abrirão mão de impostos e cobrança de royalties caso a qualidade da jazida seja 

muito elevada e/ou possa ser explorada durante longo período. Porém, uma vez instalada, a 

empresa cria forte enraizamento territorial enquanto opera, embora sua capacidade de captura 

de valor seja reduzida a partir do momento em que os investimentos em vias de acesso e 

escoamento, abertura da mina e infraestrutura são feitos já que imobiliza-se muito capital 

sendo esse, quase que em sua totalidade, irrecuperável. Esses investimentos, depois de feitos, 

possuem custo de oportunidade próximo de zero (sunk costs). Para controlar riscos, a 

mineradora se cerca de instrumentos que favoreçam sua operação (exercendo seu poder) 

garantindo, por meio de contratos de longo prazo, que tanto os royalties quanto os impostos se 

manterão em um nível economicamente atrativo e amistoso até o fim da vida útil da mina, 

evitando que o Estado possa adotar tom agressivo visando se aproveitar do capital já 

imobilizado para aumentar seu poder ou até mesmo buscar a nacionalização do 

empreendimento em um caso extremo. 
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2.4 O MERCADO DO ALUMÍNIO 

Historicamente, os principais setores da economia que ditam o ritmo do consumo do 

alumínio são a construção civil e os transportes. A demanda por alumínio vem crescendo nos 

últimos anos e a perspectiva é que essa tendência se mantenha nos próximos. Com a maior 

conscientização sobre Desenvolvimento Sustentável, o alumínio vem avançando em consumo 

confirmando suas vantagens (possibilidade de ser reciclado e resistência à corrosão) perante o 

aço e o plástico além da menor densidade o que é particularmente interessante para a indústria 

automobilística devido à redução do peso das carrocerias. 

 

2.4.1 MERCADO MUNDIAL 

A análise a seguir foi feita com base no Anuário Estatístico da ABAL (2012) e na 

análise do cenário mundial apresentada pela Votorantim Metais (2012). 

No cenário mundial, percebe-se um crescimento da demanda desde 2010, ano que 

sucedeu a crise de 2009. Em 2011, a produção mundial de alumínio cresceu 6,5%, o que 

correspondeu a aproximadamente 2,7 Mt de alumínio. Esse incremento tem como grande 

responsável a China, maior produtora mundial de alumínio detentora de 44% do volume total 

de produção. Em seguida estão Rússia (10%), Canadá (8%), Estados Unidos (5%), Austrália 

(5%), Índia (4%) e Brasil (4%). 

No mesmo ano de 2011, o consumo de alumínio cresceu 5,5%. A China também é o 

maior consumidor do mundo, sendo, juntamente com outros países emergentes como Índia e 

Brasil, os motores do crescimento do mercado. 

Essa alta demanda por alumínio na China pode explicar o porquê de cinco das dez 

maiores produtoras de alumínio do mundo terem sua sede no país (Quadro 3). Nos últimos 

anos, as empresas chinesas vêm subindo nesse ranking devido aos grandes investimentos 

realizados para atender ao mercado doméstico. 
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Empresa Sede Minas 

Produção 
de 

Alumínio 
(Mt) 

Produção de 
Alumínio (%) 

UC Rusal Rússia 

Guiana 
Guiné (2) 

Jamaica (2) 
Rússia (2) 

4,173 9% 

Alcoa Inc. EUA 

Arábia 
Saudita 

Austrália 
Brasil (3) 

Guiné 
Jamaica 

Suriname (2) 

3,742 8% 

Chalco - Aluminum Corp. of 
China 

China 
China* 

Indonésia 
Peru 

3,502 8% 

China Power Investment Corp. China ** 2,693 6% 

Rio Tinto Alcan Inc. Canadá 
Austrália (2) 

Brasil 
Guiné 

2,174 5% 

Norsk Hydro ASA Noruega Brasil (2) 1,985 4% 

China Hongqiao Group Ltd. China ** 1,821 4% 

Shandong Weiqiao Aluminum  
& Power Co. 

China ** 1,715 4% 

Shandong Xinfa Aluminum &  
Electricity Group Ltd. 

China ** 1,630 4% 

Dubal Aluminum Co. 
Emirados 

Árabes 
** 1,420 3% 

Outras empresas 20,336 45% 

Total 45,191 100% 

*Não foi possível verificar o número de minas. 

** Não foi possível verificar a existência de minas. 
 

Quadro 3 – Maiores produtoras de alumínio de 2012. 

Fonte: Metal Bulletin Company Database, 2013. 

 

A líder do ranking é a UC Rusal, gigante do setor que atua em 13 países e, sozinha, 

detém 9% da produção mundial de alumínio. A Alcoa, segunda colocada no ranking, também 

opera as diversas fases da produção do alumínio em 13 países do globo. Com uma fatia 

ligeiramente menor do mercado, é uma das empresas que mais crescem no ramo. Para 

entender o fenômeno chinês e as mudanças recentes pelas quais a RGP do alumínio tem 

passado ultimamente, é preciso analisar os dados sobre importação e exportação do último 

ano. 
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Países Importação (t) 

China 71.515.730 

EUA 11.893.761 

Irlanda 4.434.990 

Ucrânia 4.386.814 

Canadá 3.585.356 

Espanha 3.510.247 

Alemanha 2.409.433 

França 1.198.423 
 

Quadro 4 – Maiores países importadores de bauxita de 2013. 

Fonte: International Trade Centre, 2013. 

 

Países Exportação (t) 

Indonésia 57.023.777 

Guiné 18.508.726 

Austrália 17.503.075 

Brasil 8.422.175 

Jamaica 5.349.749 

Índia 4.612.037 

Rep. Dominicana 849.549 

Gana 844.276 
 

Quadro 5 – Maiores países exportadores de bauxita de 2013. 

Fonte: International Trade Centre, 2013. 

 

De acordo com o Quadro 4 e com o Quadro 5, tem-se a China como maior 

importador mundial de bauxita e a Indonésia como maior exportador mundial do minério em 

2013. De fato, a Indonésia era, até 2013, o maior abastecedor do mercado chinês. Estima-se 

que, em 2013, 70% da bauxita utilizada nas empresas chinesas foi obtida da Indonésia. 

Porém, a partir de 2014, uma nova realidade mudou esse cenário. O governo da Indonésia 

proibiu a exportação de minério de qualquer natureza como estratégia para forçar as empresas 

a instalarem unidades de beneficiamento no país. Embora a China seja o importador que 

provavelmente sentirá mais esse golpe, vale destacar que a Indonésia foi responsável por 60% 

do volume exportado de bauxita, mundialmente, nos últimos cinco anos. 

Os impactos já foram sentidos no primeiro semestre de 2014. Segundo a Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM, 2014), para contornar a proibição, 

empresas como a China Hongqiao estão investindo em minas na África, em unidades de 

beneficiamento em território indonésio e utilizando rotas mais caras de importação, como a 
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Austrália, enquanto consomem seus estoques de minério. Além disso, outro importante agente 

da RGP do alumínio já sente os impactos imediatos da proibição. Operadoras logísticas como 

a Maritime Holdings Inc., Diana Shipping Inc., Safe Bulkers Inc., Star Bulk Carriers Corp.  e 

a Guggenheim Shipping deixaram de transportar 10 milhões de toneladas mensais de minério 

e ainda não conseguiram encontrar produtos substitutos para essa lacuna em seu mercado 

(ABPM, 2014). 

A proibição da exportação do minério pelo governo indonésio teve total apoio da 

líder do mercado de alumínio, a UC Rusal, que durante todo o ano de 2013 pressionou para 

que a lei fosse aprovada. A gigante russa buscava o aumento do preço do alumínio no 

mercado mundial por meio do enfraquecimento da indústria chinesa que, no segundo semestre 

de 2014, poderá se ver forçada a reduzir o ritmo de produção (ABPM, 2014). 

A conjuntura atual revela quanto o poder exercido pelo Estado de uma única nação 

pode influenciar em toda uma rede global de produção e como a oportunidade de capturar 

mais valor por parte de um player do setor faz com que a concorrência se acirre e outros nós 

da rede (no caso, operadoras logísticas) sofram com essas relações desiguais de poder e com a 

associação entre agentes econômicos e não-econômicos. 

 

2.4.2 MERCADO NACIONAL 

A análise a seguir foi feita com base no Anuário Estatístico da ABAL (2012) e em 

relatório histórico disponibilizado pela Bain & Company (2013). 

Entre 2004 e 2013, a demanda interna de alumínio saltou de 750 mil toneladas para 

1,4 milhão. O padrão de consumo brasileiro obedece ao mundial, em que quatro setores são os 

que concentram maior parcela do consumo (percentual do consumo brasileiro): Embalagens 

(29%), Transportes (19%), Construção Civil (16%) e Eletricidade (12%). 
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Figura 6: Consumo aparente de alumínio - Brasil (1998 - 2013) 

Fonte: BAIN & COMPANY, 2013 

 

Percebe-se, de acordo com a Figura 6, que desde 2004 o crescimento da demanda 

interna tem sido maior que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. A Taxa 

Composta Anual de Acrescimento (Compound Annual Growth Rate - CAGR), revela que esse 

aumento da demanda, duas vezes maior que o PIB, possui tendência de manutenção nos 

próximos anos. Tudo isso motivado pelo crescimento dos setores citados anteriormente que, 

também, registraram crescimento acima do PIB nos últimos anos. 

Outros indícios de que o mercado doméstico continuará crescendo são a 

subutilização do alumínio na indústria automobilística nacional e as novas tendências de 

utilização do material que aumentam seu potencial de aplicação na indústria. Segundo análise 

da Bain & Company (2013), embora a desaceleração do consumo do metal possa vir a ocorrer 

no futuro, ao contrário do que ocorre com o aço e o cimento, insumos utilizados na fase de 

construção da infraestrutura de um país, a curva de crescimento do alumínio se manterá 

positiva depois de certo patamar de desenvolvimento alcançado. 
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Figura 7: Perspectivas de consumo doméstico de alumínio - Brasil 

Fonte: BAIN & COMPANY, 2013 

 

Analisando esse crescimento estimado da demanda, vale analisar também como o 

mercado nacional está dividido entre as empresas que atuam no país. Em 2012, o Brasil 

atingiu o nível de produção de 35 Mt de bauxita, como pode se ver a seguir (Quadro 6). 

Percebe-se que apenas uma empresa responde por quase metade da produção nacional. Tal 

situação, confere a ela um poder bastante superior em relação aos outros agentes da RGP. 

Além disso, a produção também se encontra concentrada territorialmente, e a maior parte da 

extração de bauxita nacional vem do estado do Pará, onde estão localizadas as maiores jazidas 

do país. 

Outra característica do setor nacional é a grande presença das transnacionais. A 

MRN é composta por 50% de capital nacional (Vale possui 40% da participação acionária 

enquanto a Votorantim Metais - CBA, 10%) e 50% de capital estrangeiro (divididos entre 

Alcoa, Hydro, Rio Tinto Alcan e BHP Biliton). Além disso, tanto Hydro quanto Alcoa 

possuem minas em território nacional, representando, juntas, 41% do volume de bauxita 

extraído em 2012. 
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Empresa Sede Minas 
Produção de 

Bauxita 
 (Mil t) 

Produção de Bauxita 

Mineração Rio do Norte S. A. 
- MRN 

Brasil Oriximiná - PA 17.100,0 49% 

Hydro Mineração - 
Paragominas S. A. 

Noruega Paragominas - PA 9.221,4 26% 

Alcoa Alumínio S. A. EUA 
Juruti - PA 

Poços de Caldas - 
MG 

5.315,2 15% 

Votorantim Metais - CBA Brasil 
Itamarati - MG 

Cataguases - MG 
Miraí - MG 

2.399,2 7% 

Outros 920,0 3% 

Total 34.955,8 100% 

 

Quadro 6 – Produção de bauxita (Mil toneladas) - Brasil - 2012 

Fonte: ABAL, 2014. 

 

A seguir (Quadro 7), nota-se a concentração das plantas de beneficiamento da 

bauxita no estado do Pará e Maranhão. Isso se deve ao fato de que aproximadamente 75% da 

produção de alumina é exportada, por meio do Porto de Itaqui em São Luís, no Maranhão, e 

pelo Porto de Vila do Conde em Barcarena, no Pará, para países como EUA e Canadá além da 

Ásia e União Europeia. 

 

Empresa Operação 
Produção de 

Alumina 
 (Mil t) 

Produção de Alumina 

Alunorte - Alumina do 
Norte do Brasil S.A. 

Barcarena - PA 5.792,2 56% 

Alcoa Alumínio S.A. 
Poços de Caldas - MG 

São Luís - MA 
2.145,9 21% 

BHP Billiton Metais S.A. São Luís - MA 1.219,0 12% 

Votorantim Metais - CBA Alumínio - SP 824,9 8% 

Alcan Alumina Ltda. São Luís - MA 338,6 3% 

Total 10.320,6 100% 

 

Quadro 7 – Produção de alumina (Mil toneladas) - Brasil - 2012 

Fonte: ABAL, 2014. 

 

Conforme relatório do BNDES (2011), a produção de bauxita da região Norte é 

direcionada quase que em sua totalidade ao mercado externo enquanto o que é produzido na 
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região Sudeste destina-se ao mercado doméstico. Com destinações diferentes, as cargas 

tributárias também são diferentes. A Lei Kandir proporcionou a desoneração de produtos 

básicos e semielaborados e, também, de seus insumos. Com isso, a exportação da bauxita é 

extremamente vantajosa já que não há recolhimento de ICMS e, muito menos, impostos sobre 

energia elétrica, a qual representa a maior parcela dos custos operacionais. Em contrapartida, 

aquelas empresas que abastecem o mercado nacional não contam com esses benefícios. Isso 

impacta em uma carga tributária efetiva 80% maior que a carga imposta às exportadoras. 

O apoio dado pelo governo, por meio dessas políticas, aliado à proximidade dos 

portos da região Norte à Europa e à América do Norte e, também, à qualidade das jazidas 

brasileiras torna a exportação da bauxita e da alumina economicamente muito atrativa. Como 

citado anteriormente, a energia elétrica é um fator determinante na decisão corporativa de 

onde se instalar. Com essa desoneração, o Brasil pode ser considerado como um dos países 

com a melhor soma de características pró investimento de empresas transnacionais já que 

amplia muito a capacidade de capturar valor no país. Esse favorecimento exercido pelo 

Estado na RGP do alumínio, em escala nacional, impulsiona o Brasil como quarto maior 

exportador de bauxita no mundo. 

Conclui-se então, que, avaliando a proibição de exportação de minério na Indonésia e 

o potencial das reservas e do setor no Brasil, o país torna-se uma alternativa de exportação 

para o mercado asiático, aumentando o volume de trocas comerciais que já ocorrem entre as 

partes. Isso também força as operadoras logísticas a operarem rotas que não eram antes 

praticadas por elas para que a lacuna da demanda, originada com a barreira indonésia, seja 

preenchida. 
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3. A MINERAÇÃO DA BAUXITA NO PARÁ: ESTUDO DE CASOS 

3.1 O INÍCIO DA EXTRAÇÃO DA BAUXITA NO PARÁ 

O uso do conceito de RGP para analisar a extração de bauxita no Pará é considerado 

coerente, por essa extração ser o primeiro elo de uma cadeia global. A origem dos projetos de 

bauxita esteve fortemente associada à demanda global, particularmente da indústria japonesa. 

A demanda por bauxita e o plano de manter os preços do minério em um patamar baixo no 

longo prazo é o que trouxe o Japão e suas indústrias para o início dessa história. 

De acordo com Bunker e Ciccantell (1995), nos anos que sucederam a Segunda 

Grande Guerra, os japoneses elencaram quarenta minerais de suma importância para a 

atividade industrial de recuperação do país e avaliaram como poderiam atender a essas 

demandas. O alumínio foi um dos classificados como extremamente escasso e que, portanto, 

teria que ser obtido de outras nações. O modelo japonês consistia em desenvolver 

fornecedores, por meio de joint ventures, obtendo acesso a reservas de qualidade e com longa 

vida que justificassem os investimentos extremamente altos com o transporte do minério por 

longas distâncias. 

Indonésia, Venezuela e Brasil foram os principais países a sediarem essas iniciativas. 

As parcerias, originalmente, buscavam integrar a cadeia produtiva localmente para reduzir os 

custos de produção, com a transferência das etapas cujo uso de recursos é intensivo para o 

país detentor das reservas, proporcionando a exportação do minério semi-beneficiado já em 

sua forma de alumina ou alumínio. Com essas parcerias, fabricantes de alumínio japoneses 

conseguiram reduzir drasticamente os investimentos em portos, linhas férreas e na geração de 

energia, passando esses custos para o Estado. Isso ocorreu porque as parcerias com diferentes 

Estados eram concorrentes. Logo, o poder de barganha dos exportadores era reduzido. Com 

isso, a maior parte dos investimentos em infraestrutura e logística foram feitos pelo governo 

brasileiro (BUNKER, 2000). 

Bunker e Ciccantell (1995) ainda destacam que as nações exportadoras de 

commodities competem entre si para fornecer a firmas com alto nível de informação. No caso 

do alumínio, há um cenário em que as minas do Pará localizam-se em um espaço distante de 

centros urbanos, com pouca integração política e econômica e sem informações técnicas que 

permitissem embasar a negociação por direitos sociais e ambientais. Tudo isso agravado pelo 

momento histórico, afinal tratava-se dos anos 1950 e 1960, quando não havia legislação 
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ambiental que pudesse nortear qualquer contestação. Portanto, os danos ambientais foram 

negligenciados, resultando no advento da extração da bauxita brasileira que será apresentado 

no caso a seguir. 

3.2 A MINERAÇÃO DA BAUXITA EM PORTO TROMBETAS 

3.2.1 A MRN E O INÍCIO DA MINERAÇÃO DA BAUXITA BRASILEIRA 

A década de 1960 ficou marcada na história da mineração brasileira pela descoberta 

de grandes reservas de bauxita na região norte do Brasil. A Aluminium Company of Canada 

(ALCAN) foi quem encontrou a primeira jazida com valor comercial, às margens do Rio 

Trombetas (MACHADO & MACHADO, 2007).  A queda do preço do alumínio, em 1971, 

fez com que a ALCAN tivesse que rever seus planos de instalação da nova mina na região 

amazônica, cedendo à estatal Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) o comando do projeto e, 

a outras empresas, fatia de sua participação no empreendimento (SEIXAS et al, 2010). A 

viabilização do projeto, por parte do Estado Brasileiro, dependeu de grande financiamento 

internacional, estando fortemente vinculado ao capital japonês (BUNKER & CICCANTELL, 

1995). 

 A associação  entre a CVRD, privatizada em 1997 e cujo nome foi alterado para 

Vale, e outras empresas do ramo da mineração formou a Mineração Rio do Norte (MRN). A 

Vale, multinacional brasileira, possui 40% das ações da MRN operando nos setores de 

Mineração, Logística e Siderurgia; A Alcoa, multinacional americana, detém 18,2% das ações 

e opera no setor de Mineração, Energia e Metalurgia; A BHP Billiton, multinacional 

australiana, possui 14,8% das ações e opera no setor de Mineração e Petróleo; A Rio Tinto 

Alcan é uma multinacional canadense que possui 12% das ações e opera no setor de 

Mineração e Siderurgia; A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) é uma metalúrgica 

nacional especializada na produção do alumínio pertencente ao Grupo Votorantim que possui 

10% das ações do consórcio; A Norsk Hydro é uma multinacional norueguesa que possui 5% 

das ações da MRN e opera no setor de Mineração e Energia Renovável. Conforme o Quadro 3 

e a Figura 8, percebe-se que Alcoa, Rio Tinto Alcan e Norsk Hydro não são somente 

acionistas da MRN como também estão entre as maiores produtoras mundiais de alumínio, 

capturando valor desde a extração do minério até o beneficiamento do metal. 
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Figura 8: Composição acionária - MRN 

Fonte: MRN, 2015 

 

Segundo a MRN (2015), a extração da bauxita foi iniciada em 1979 com capacidade 

inicial de 3,35 Mt por ano. A capacidade produtiva foi sendo expandida ao longo dos anos e, 

em 2014, atingiu o patamar de 18,1 Mt/ano de bauxita extraída de três minas: Saracá V, 

Saracá W e Bela Cruz. O minério é lavrado e beneficiado nas instalações de Porto Trombetas 

antes de ser transportado em 46 vagões por 28 km de ferrovia operados pela própria MRN até 

o Porto de Barcarena, no estado do Pará. Em 2014, a empresa obteve receita líquida de R$ 

994,52 milhões, crescimento de 5,1% comparados aos R$ 946,2 milhões de 2013, quando a 

empresa crescera 3,2% em relação a 2012 (R$ 917,1 milhões). 

A instalação da mina exigiu grandes investimentos da companhia. Porto Trombetas, 

distrito de Oriximiná, não existia antes de 1979. A vila foi uma das primeiras company towns 

brasileiras, construída para acomodar os funcionários e suas famílias. Hospital, escolas, clube, 

cine-teatro, bancos e outras obras de infraestrutura foram feitas para oferecer condições mais 

que satisfatórias aos moradores do mais novo vilarejo do interior do Pará. Além disso, a MRN 

investiu também em suas operações para viabilizar a extração, beneficiamento e escoamento 

da produção para outros países. Esses custos iniciais caracterizam-se como os já mencionados 

sunk costs, comuns ao ramo da mineração, e revelam o forte enraizamento territorial ao qual a 

MRN se submeteu no município. Enraizamento fortalecido pelo próprio horizonte de 

exploração estabelecido pela MRN para a região. Em 2001, o então presidente da MRN, José 
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Carlos Soares, declarou que a mina ainda poderia ser explorada por mais 50 anos (EXAME, 

2001).  

Um importante impacto da mineração de bauxita em Trombetas foi ambiental. A 

legislação ambiental era praticamente inexistente nas décadas de 1970 e 1980, o que permitiu 

à MRN lançar seus rejeitos no Lago Batata, causando o assoreamento do lago, inviabilizando 

o uso da água e reduzindo intensamente a biodiversidade local. Desde o início de sua 

operação, a MRN utilizou o lago como tanque de rejeitos. O Lago Batata era uma das 

principais fontes de alimento das populações ribeirinhas e, também, era um meio para 

obtenção de renda para essas comunidades. O assoreamento do lago colocou o próprio Rio 

Trombetas em risco, levando, nas áreas de igapó, à perda de vegetação e, também nas áreas 

permanentemente inundadas, à redução do habitat de várias espécies da fauna local como o 

tambaqui, peixe de grande importância econômica. O lançamento de rejeitos no lago ocorreu 

até 1989 e é considerado o maior desastre industrial da Amazônia. (OLIVIERI & ARAUJO, 

2014). 

Em 1989, com a dimensão e visibilidade que o caso alcançou, o Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) notificou a MRN para que providências fossem 

tomadas. A mineradora, então, começou a desenvolver o projeto de recuperação do lago, 

investindo, naquele ano, US$ 89 milhões no desenvolvimento do método de disposição de 

rejeitos em tanques especiais localizados nas áreas de lavra e que, posteriormente, seriam 

revegetadas. O grupo declara que o lago mostra claros sinais de recuperação, reunindo 50 

espécies e grande área revegetada (MRN, 2015), porém, o processo que fora estimado em 

cinco anos já dura duas décadas. A recuperação do Lago Batata é uma das maiores iniciativas 

(e uma das maiores propagandas) da empresa em busca de um processo mais sustentável de 

extração. 

A mineração de bauxita em Porto Trombetas, pela MRN, não foi um evento isolado. 

Segundo Wanderley (2004), o projeto em Oriximiná fazia parte de uma estratégia para 

solucionar a lacuna de fornecimento de bauxita e alumínio para um mercado externo já 

estabelecido e para um mercado interno com grande potencial. Além da MRN, três indústrias 

transformadoras (Alunorte, Albrás e Alumar), a usina hidroelétrica de Tucuruí e a hidrovia 

composta pelos rios Trombetas e Amazonas formaram o Complexo de Bauxita-Alumínio 

responsável pelo corredor de exportação tanto do minério quanto da alumina. Esse complexo 

expõe o forte enraizamento na rede de todas as firmas citadas anteriormente, conforme 
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ilustrado na Figura 9, já que possuem uma forte relação de interdependência e de alimentação 

de grandes mercados mundiais. 

 

 

Figura 9: Complexo de Bauxita - Alumínio na região Norte. 

Fonte: O Autor a partir do Google Earth, 2016. 

 

Analisando-se o início das operações da MRN, em 1979 e a previsão de esgotamento 

da mina apenas em 2050 juntamente com a formação do complexo citado anteriormente, fica 

claro o enraizamento na rede não só por conta das relações econômicas mas, também, pela 

construção de um relacionamento, saudável ou não, com a comunidade e com o Estado 

durante os 70 anos (previsão otimista) de extração da bauxita e também após o esgotamento, 

já que os efeitos da mineração continuarão ecoando após o fim das atividades. 

 



47 

 

3.2.2 INTEGRAR PARA NÃO ENTREGAR: O ESTADO COMO AGENTE-CHAVE 

O início das atividades da MRN coincide com o último ano do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), executado de 1975 a 1979 pelo governo do general Ernesto Geisel. 

O II PND seguiu a corrente desenvolvimentista promovida durante todo o regime militar, com 

forte interferência do Estado sobre a economia. 

Porto Trombetas foi o primeiro projeto de desenvolvimento promovido pelo Estado 

brasileiro na Amazônia e definiu Oriximiná como um polo de desenvolvimento daquela 

região. Unindo a ideologia do regime militar de "integrar para não entregar", povoando 

"territórios vazios", ao interesse econômico das firmas despertado pelas jazidas de bauxita, 

pretendia-se atrair empresas de outros ramos para formar uma região com volume e variedade 

de negócios, construindo o crescimento econômico de maneira sustentável e não-dependente 

da mineração (WANDERLEY, 2004). 

O que o Estado tratou como "território vazio" foi um dos grandes problemas e uma 

das principais causas dos conflitos Comunidade X Empresa e Comunidade X Estado em 

Oriximiná. Nas décadas de 1970 e 1990, houve a delimitação de duas Unidades de 

Conservação (UC) ao redor das jazidas de bauxita controladas pela MRN. Essa delimitação 

foi feita pelo Estado sob forte pressão da empresa sob a justificativa de preservar a 

biodiversidade e o ecossistema local. Essa delimitação sobrepôs territórios já ocupados por 

comunidades ribeirinhas, em sua maioria quilombolas, alterando sua movimentação, sua 

atividade de extrativismo para subsistência e para comercialização. Essas UC's formaram, na 

prática, cinturões de proteção da atividade mineradora que inibiram a formação dos chamados 

beiradões, aglomerados de pessoas em situação de pobreza nas bordas dos empreendimentos 

os quais geralmente geram pressões sociais sobre a empresa por mais empregos e condições 

de vida melhores (WANDERLEY, 2008). 

A MRN mostrou seu poder dominante sobre todos os agentes da rede, ao utilizar o 

aparato do Estado como ferramenta de proteção dos seus interesses econômicos. 

Primeiramente, com a demarcação de UC's e, em seguida, com a retirada das comunidades ali 

instaladas por ação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), já que toda e 

qualquer atividade de extração e/ou cultivo foi terminantemente proibida naquela área. De 

acordo com Wanderley (2008), a grande questão é que órgãos governamentais como o IBDF, 

que em 1989 foi incorporado ao IBAMA, só existem nessas localidades por conta da 

existência das mineradoras e, portanto, são totalmente dependentes da infraestrutura por ela 

proporcionada para manter suas instalações e funcionários. Logo, há um conflito de interesse 
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que sugere menor independência e imparcialidade desses órgãos na mediação de conflitos e 

na fiscalização de empresas. 

Todavia, os esforços para formar uma economia plural fracassaram. Segundo o 

DNPM (2015), em 2014, Oriximiná foi o quarto município com maior recolhimento da 

Compensação Financeira pela Extração de Recursos Minerais (CFEM), os royalties da 

mineração, no Pará, recolhendo R$ 17,3 milhões. A mineração sufocou outras atividades 

econômicas em uma área que nunca fora economicamente atrativa para novos mercados. 

O poder corporativo e o poder institucional se confundem em Oriximiná. Desde o 

início das atividades da MRN, o Estado é aliado da empresa, chegando a operar de maneira 

subserviente. O valor capturado pela empresa nessa situação é maximizado já que aquele 

agente que teria maior poder para exercer forte resistência aos interesses da companhia é, na 

verdade, profundamente dependente da mesma. Com isso, o poder coletivo dos agentes 

sociais perdeu muita força na luta pela captura de valor menos desigual, encontrando, talvez, 

um dos piores cenários para comunidades tanto urbanas quanto rurais.  

 

3.2.3 A MRN, O SINDICATO E OS TRABALHADORES 

No início das operações da MRN, em 1979, os funcionários eram representados pelo 

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas do Pará e Amapá (STIEPA), com sede 

em Macapá, no Amapá. A distância entre Porto Trombetas e a sede do sindicato prejudicava a 

representatividade do movimento localmente. Em 1989, já sob o nome de Sindicato dos 

Trabalhadores das Indústrias de Extração de Minerais Não Ferrosos do Oeste do Pará 

(STIEMNFOPA), foi estabelecida a diretoria local do sindicato.  

Após a implantação do Plano Collor, em 1990, os trabalhadores iniciaram as 

negociações pelo reajuste salarial para recuperar o poder de compra dos salários perante o 

cenário macroeconômico turbulento. Com a recusa da MRN a todas as reivindicações, os 

trabalhadores definiram em assembleia o início da greve por tempo indeterminado. A solução 

dada pela MRN foi o recrutamento de funcionários da CVRD que trabalhavam em Carajás 

para operarem o sítio de Porto Trombetas. Mais de 80% das atividades da MRN foram 

paralisadas, a empresa recorreu ao Batalhão de Choque da Polícia Militar paraense e quase 

houve confronto direto entre polícia e grevistas. Após 11 dias, a greve teve fim com um saldo 

de 96 trabalhadores demitidos e sem grandes conquistas registradas no relato disponível no 

site do sindicato (STIEMNFOPA, 2015). 



49 

 

O STIEMNFOPA, em 2007, exigiu, por meio de ação judicial, o pagamento das 

horas "in itinere" (horas gastas com transporte do empregado quando o mesmo é realizado 

pelo empregador). A empresa negou o pagamento voluntariamente. Durante a ação, denúncias 

sobre fraudes na licitação do transporte público em Oriximiná surgiram e ainda não há 

decisão sobre o processo. (O IMPACTO, 2015). 

Em 2012, a MRN foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar uma indenização 

por danos morais coletivos no valor de R$ 653 mil por descumprir normas relativas à jornada 

de trabalho. Foram verificadas a prática abusiva de horas extras, o desrespeito às folgas, a 

concessão irregular de intervalo intrajornada e jornadas que superavam doze horas. A empresa 

recorreu alegando que a jornada havia sido negociada por meio de acordo coletivo, porém, a 

decisão foi mantida (TST, 2012). 

Há, ainda, grande insatisfação quanto a exclusão do sindicato nas discussões sobre o 

plano de cargos e salários. Além disso, 26,7% dos empregados afirmam já ter presenciado 

algum tipo de discriminação na empresa sendo a participação sindical um dos principais 

motivos, segundo relatório do Instituto Observatório Social (IOS, 2008). Portanto, existe a 

possibilidade de haver constrangimento daqueles com participação ativa ou até mesmo 

retaliação de acordo com o posicionamento tomado. Apesar disso, a empresa declara que os 

canais de comunicação estão sempre abertos e que representantes do sindicato e da 

mineradora reúnem-se regularmente para tratar de assuntos de interesse comum. (IOS, 2008). 

Deve-se observar a influência da natureza do empreendimento na constituição do 

movimento sindical. Embora não pareça que a companhia exerce sua pressão sobre o 

sindicato e seus trabalhadores, a própria company town constitui uma ferramenta de controle. 

Porto Trombetas é um distrito isolado, e, de acordo com o IOS (2008), a convivência com as 

chefias dentro e fora do ambiente de trabalho faz com que os empregados se sintam 

constantemente vigiados. 

 

3.2.4 OS POVOS INVISÍVEIS: A IMPOTÊNCIA DOS AGENTES SOCIAIS 

O Vale do Trombetas é, tradicionalmente, berço de diversas comunidades 

quilombolas. Esses povos sofreram com diversas etapas de opressão por diferentes agentes 

através dos tempos, desde a escravidão e fuga da senzala até a submissão aos madeireiros e 

tentativas de proteger seus territórios diante da mineração e instalação de hidrelétricas. 
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Segundo Wanderley (2008), durante o regime militar, os territórios no meio da 

floresta amazônica habitados por essas comunidades eram enxergados como vazios 

demográficos. Foi sob essa chancela que a MRN chegou ao vale, com o status de 

desbravadora, avançando a fronteira geográfica do desenvolvimento. Os nativos foram 

ignorados, os platôs, que guardavam sobre a terra os castanhais (meio de sobrevivência de 

grande parte das comunidades ribeirinhas) e, sob a terra, a bauxita foram declarados sem uso e 

sem dono. A MRN criava, então, um cenário no qual a companhia era dona das terras e os 

quilombolas e outros povos, invasores. 

As empresas tiveram forte apoio do Estado e de suas instituições para estabelecer 

seus projetos durante a ditadura e puderam usufruir dos métodos violentos e abusivos 

adotados pelo regime militar para resolver suas questões territoriais. No Trombetas, 

comunidades foram retiradas de suas terras a força ou sob pagamento de indenizações 

irrisórias. O Estado enxergava aquelas comunidades como atraso ao progresso (ACEVEDO & 

CASTRO, 1993). As comunidades quilombolas tiveram então que migrar para regiões 

próximas deixando para trás a terra que abrigou seus pais, avós e bisavós e que os alimentou 

por tanto tempo. Percebe-se que os poderes corporativo e institucional obliteraram o poder 

coletivo. Não houve força nem chance de reação. 

Porto Trombetas tornou-se uma comunidade com serviços de alto padrão porém 

inacessível para aqueles que não possuíam relação com a companhia. A demanda da 

população que vivia no entorno pelos serviços oferecidos na vila obrigou a empresa a investir 

na saúde e educação do muro para fora, mantendo a segregação, porém amenizando os 

conflitos (WANDERLEY, 2008). 

O período anterior a 1988 foi marcado pela invisibilidade das comunidades em 

Trombetas, ignoradas pela MRN, oprimidas pelo IBDF e negligenciadas pelo Estado. 

Wanderley (2008) destaca que após a Constituição de 1988, os agentes sociais se 

fortaleceram. A partir de então, as comunidades nativas foram reconhecidas e ganharam o 

direito a posse das áreas onde viviam, direito reconhecido pela titulação de territórios 

quilombolas, iniciada em 1990, realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). 

A Igreja Católica exerceu importante papel na luta das comunidades locais pelo 

direito a terra, fomentando a união dos povos e a criação de uma instituição para 

representação coletiva. Em 1989, foi fundada a Associação dos Remanescentes de Quilombo 

do Município de Oriximiná (ARQMO). Segundo a ARQMO (2015), a organização representa 
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as comunidades quilombolas em resposta às invasões e ameaças contra os territórios 

quilombolas como a instalação da MRN e a criação da Reserva Biológica dos Trombetas, uma 

das UC's estabelecidas por pressão da companhia que impediram o acesso das comunidades 

aos castanhais. 

De acordo com Wanderley (2008), a ARQMO contou com o apoio da ONG 

Comissão Pró-Índio de São Paulo utilizando-se de vias institucionais como denúncias ao 

Ministério Público Federal para combater os abusos de órgãos ambientais e da Polícia 

Federal.  Hoje o movimento quilombola é articulado nacionalmente e possui forte 

relacionamento com organizações nacionais e internacionais. Ainda na década de 1990, os 

quilombolas obtiveram, talvez, sua maior vitória na luta pelo reconhecimento de suas terras 

com o início da titulação de terras pelo governo do Pará. 

A luta dos quilombolas e de outras comunidades ribeirinhas pelo reconhecimento de 

suas terras, a participação da Igreja Católica e a articulação dos movimentos além das 

fronteiras estaduais e nacionais foram extremamente importantes para que o poder coletivo 

voltasse a existir após o massacre promovido pela aliança entre firma e Estado durante o 

regime militar. Porém, mais importante que as recentes vitórias em Trombetas, foi a 

influência que essa luta exerceu em outras zonas de conflito como a que será discutida a 

seguir. 

3.3 A MINERAÇÃO DA BAUXITA EM JURUTI 

3.3.1 A ALCOA E O TESOURO DE JURUTI 

A região do Baixo Amazonas é muito rica em bauxita, já abrigando uma das maiores 

operações de extração do minério desde 1979, em Oriximiná. A Alcoa, em 2000, iniciou a 

realização de estudos sobre potenciais reservas ainda não exploradas. Conduzindo pesquisas 

nos platôs ao redor do centro urbano de Juruti, a empresa iniciou o processo de licenciamento 

para explorar a terceira maior reserva de bauxita no mundo, com mais de 780 Mt de minério. 

As operações iniciaram-se em 2009, com capacidade produtiva de 2,6 Mt anuais. Em 2014, a 

extração atingiu 4,2 Mt anuais transportadas por 55 km de ferrovias em 42 vagões, operados 

pela própria empresa, até o terminal portuário de Juruti, de onde a produção é escoada para o 

mercado exterior. No Brasil, a Alcoa possui duas plantas exclusivas de extração: a primeira 

localiza-se em Porto Trombetas, já que a empresa possui 18,2% do capital acionário da MRN; 

a segunda, em Juruti. Além disso, a empresa faz parte do Consórcio Alumar, em São Luís - 
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MA, unidade responsável pela fabricação de alumínio primário e alumina. Por fim, há as 

unidades de Itapissuma - PE, Tubarão - SC e Santo André - SP, responsáveis pela produção 

de extrudados de alumínio e a planta de Poços de Caldas - MG operando em mineração, 

refinaria, refusão e pó de alumínio (ALCOA, 2015). Em 2014, a empresa obteve receita 

líquida de R$ 3,7 bilhões, aumento de 34% em relação a 2013 (R$ 2,7 bilhões) quando a 

empresa já havia crescido 6% comparado a 2012 (R$ 2,36 bilhões). 

Wanderley (2008) aponta uma importante diferença na maneira como a Alcoa se 

instalou em Juruti comparado ao caso da MRN. Enquanto Porto Trombetas foi erguida do 

zero, seguindo o tradicional modelo de company town, Juruti já ofertava, embora com baixa 

qualidade, uma estrutura urbana. A companhia aproveitou, então, essas condições para reduzir 

seus custos de instalação, construindo apenas uma espécie de condomínio fechado que 

comporta as residências de seus funcionários e outras facilidades, exclusivas para aqueles que 

trabalham na empresa. Dessa forma, coube ao Estado pagar a conta dos efeitos gerados pelo 

acréscimo de 39% na população do município entre os anos de 2007 e 2010, segundo dados 

do IBGE (2011). Já as obras para viabilizar a operação da empresa e a estrutura logística de 

ferrovia e porto significaram um custo inicial de aproximadamente R$ 3,5 bilhões a empresa. 

A Alcoa decidiu assumir uma postura proativa quanto ao desenvolvimento 

sustentável de acordo com o estudo encomendado ao Centro de Estudos em Sustentabilidade 

da Fundação Getúlio Vargas (GVces) e ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio). 

A intenção da empresa, conforme descrito no documento produzido pelo GVces (2008), é de 

executar um plano de desenvolvimento local, assumindo obrigações além das previstas por 

lei, contribuindo social e economicamente com Juruti e, obviamente, prezando pela 

viabilidade econômica de tal plano, chamado de Juruti Sustentável. O projeto baseia-se em 

um tripé: um espaço de mobilização social, o Conselho Juruti Sustentável (CONJUS), a 

definição de indicadores para medir as transformações sociais promovidas pela Alcoa no 

município e um fundo de apoio a projetos de desenvolvimento local, o Fundo Juruti 

Sustentável (FUNJUS). A Alcoa mostra, de fato, proatividade ao encomendar um sistema de 

indicadores que preza pela transparência, ao expor tanto os avanços quanto os problemas 

sociais proporcionados pela empresa, e independência já que são medidos por um agente 

externo, o GVces. Os indicadores alimentam o processo de tomada de decisão e a execução de 

projetos tanto pela empresa quanto pela prefeitura. Juruti Sustentável é uma evidência do 

quão enraizada a Alcoa estaria na rede, sugerindo elevado grau de comprometimento com a 

comunidade local, incomum em empreendimentos dessa natureza e porte. 
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O enraizamento territorial da Alcoa em Juruti é tão forte quanto o da MRN em 

Trombetas. Altos custos iniciais e um longo horizonte de exploração, estimado inicialmente 

em 27 anos porém podendo se estender de acordo com indícios de que ainda haveria muita 

bauxita lavrável na região. Além disso, a Alcoa declara, desde a concepção do projeto, a 

intenção de integrar a cadeia produtiva localmente produzindo alumínio primário e alumina 

em uma unidade a ser construída no futuro. A rede de produção é forte e promissora e a firma 

é seu nó mais importante. 

 

3.3.2 O ESTADO, A PRESSA E O DESCASO 

O contexto político no qual estava inserida a implantação do projeto da Alcoa em 

Juruti é absolutamente diferente do caso anterior e, reconhecidamente, melhor. Mais de uma 

década já havia se passado após o início da Nova República e tanto os mecanismos quanto as 

instituições do Estado haviam evoluído bastante. Destaca-se, particularmente, a Resolução 

001/1986 do CONAMA que institui a obrigatoriedade do EIA/RIMA para obtenção do 

licenciamento ambiental para atividades modificadoras do meio ambiente.  Os estudos e o 

relatório de impacto ambiental são ferramentas importantes tanto para o processo de 

licenciamento quanto para a definição da compensação ambiental caso o empreendimento 

tenha impacto ambiental significativo como no caso da atividade de mineração. 

Segundo Lopes (2012), o EIA/RIMA foi elaborado pelo Consórcio Nacional dos 

Engenheiros Construtores (CNEC). O processo foi iniciado em 2005 para obtenção da 

Licença Prévia concedida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 

(SECTAM). O relatório apontou 50 fatores com potencial de impacto nas três fases do 

projeto: instalação, operação e desativação da mina. Assim que os resultados do estudo foram 

divulgados, houve muita contestação dos agentes sociais, principalmente acerca de três 

pontos: primeiro, a área de impacto foi subdimensionada; segundo, a estrutura urbana de 

Juruti, precária antes mesmo da chegada da firma, tornar-se-ia caótica devido ao boom 

populacional característico na instalação de minas com a chegada de milhares de operários ao 

município; terceiro, a omissão das comunidades cujo sustento eram atividades de extração 

como, por exemplo, a coleta da castanha e que viviam em Juruti Velho, área rural e mais 

carente do município. Esse terceiro ponto merece destaque pelo fato de aproximadamente 

nove mil pessoas, que constituíam 49 comunidades, não terem sido incluídas no estudo. O 

presidente da Alcoa, naquela época, relatou que a omissão foi proposital já que as próprias 
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comunidades tomaram a decisão política de não serem incluídas, o que ainda não justifica a 

não inclusão dessas comunidades que viriam a ser severamente impactadas pela implantação 

da mina. Com todas as críticas, a SECTAM, representando o governo do Pará, concedeu a 

Licença Prévia com cinquenta condicionantes, número excessivamente alto para um projeto 

dessa natureza. A ansiedade pelo início do pagamento de royalties custou caro para a 

população urbana e rural de Juruti. 

Ainda na fase de instalação, foram realizadas audiências públicas não só no 

município de Juruti, mas também nos municípios vizinhos. As audiências que serviriam para 

que todos os agentes ouvissem e fossem ouvidos foram, na verdade, encontros para legitimar 

o empreendimento da Alcoa com a presença de autoridades do estado. A audiência pública 

para Juruti Velho foi negada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA). 

Até esse momento da história, percebe-se uma postura muito semelhante do Estado 

tanto no caso da MRN quanto no da Alcoa. A ideia de levar "desenvolvimento", "progresso" 

e, obviamente, alavancar a arrecadação causaram, em Trombetas, o favorecimento da firma a 

todo custo, inclusive com o uso da força. Em Juruti, a truculência não foi física, porém a 

omissão foi tão cruel quanto. A união do poder corporativo e institucional mostra-se 

praticamente incontestável pelo poder coletivo. 

A grande diferença nas ações do Estado é notada na fase de operação. Após a 

instalação da Alcoa em Juruti, empresa e Estado criaram a "Agenda Positiva", como forma de 

amenizar os conflitos e proporcionar melhoria na qualidade de vida da população. Foram 

programadas 54 obras, dentre elas sedes para o fórum e conselho tutelar e melhorias em 

unidades de saúde municipais. Essas obras foram demandas da população identificadas pela 

prefeitura e financiadas pela Alcoa (BARROS, 2012). A agenda criada em conjunto revela o 

Estado utilizando seu poder institucional para pressionar a firma. Isso traduz os efeitos de um 

regime democrático em que a comunidade tem voz e exerce pressão em seus representantes, 

eleitos pelo seu voto, e mostra também como, após feitos os investimentos iniciais (sunk costs 

ou custos afundados), a firma torna-se vulnerável a ações como essa, inclusive 

compartilhando o ônus da gestão do município e dividindo a conta com a prefeitura. 

 

3.3.3 A ALCOA, O SINDICATO E OS TRABAHADORES 

O sindicato que defende os interesses dos trabalhadores em Juruti é o mesmo 

estabelecido em Trombetas, o STIEMNFOPA. Todos os anos o sindicato leva sua pauta de 
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reivindicações à Alcoa para negociar o reajuste salarial e do pagamento de outros benefícios e 

o diálogo é o que marca a maneira como essas questões têm sido resolvidas. 

O único episódio de maior tensão registrado foi em 2013, quando os trabalhadores 

ameaçaram paralisar, pela primeira vez, suas atividades pelo reajuste salarial. Alcoa e 

STIEMNFOPA conseguiram evitar a greve chegando a um acordo antes que a mesma fosse 

deflagrada (GAZETA DE SANTARÉM, 2013). 

No fim de 2014, o STIEMNFOPA publicou sua pauta de reivindicações que seriam 

negociadas com a empresa para o ano de 2015. Entre as pautas, destaca-se a implementação 

de um Banco de Horas. Essa pauta sugere que não há um controle rígido sobre a jornada de 

trabalho, o que pode levar a uma ação judicial coletiva tal qual a ocorrida em Oriximiná. 

Embora não haja estudo específico sobre o caso de Juruti, pode-se inferir que as 

observações registradas nos relatórios do IOS sobre a dinâmica de convivência entre 

trabalhadores e chefia é semelhante em Trombetas e Juruti.  

 

3.3.4 A RESISTÊNCIA SOCIAL E O APRENDIZADO DO BAIXO AMAZONAS 

O município de Juruti é historicamente dividido entre o centro urbano, caracterizado 

pelo comércio varejista e atacadista, e pelo núcleo rural (Juruti Velho) onde a atividade 

predominante é a agricultura familiar, havendo também a criação de animais, como porcos e 

cabras, e a atividade extrativista, especialmente da castanha e açaí (CANTO, 2008). 

A aquisição das terras pela Alcoa no início dos anos 2000 gerou muita esperança e 

muitas dúvidas nas pessoas da região. As perspectivas de criação de milhares de empregos, da 

melhoria na qualidade de vida e do aumento do volume de negócios na cidade animavam 

bastante o comércio local e aqueles que viam a oportunidade de mudar de vida trabalhando 

em uma grande empresa. Ao mesmo tempo, as comunidades ribeirinhas tradicionais do Juruti 

Velho preocupavam-se com as muitas mudanças que estavam por vir e que iriam mexer em 

suas terras e em seus hábitos. O discurso progressista da empresa dividiu o município entre 

aqueles que apoiavam a chegada do empreendimento e aqueles que temiam perder o pouco 

que tinham. 

As primeiras audiências públicas realizadas para esclarecer o que estava por vir, 

apresentando as propostas da Alcoa para a região foram determinantes para alavancar a 

organização social e a formação de um sólido movimento de resistência contra a empresa. 

Nessas audiências, em 2007, comunidades locais acusaram a empresa de contaminar 
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nascentes e lagos que eram usados para abastecimento da população. A contaminação teria 

ocorrido pelo lançamento de dejetos oriundos do acampamento dos trabalhadores envolvidos 

na construção da mina, o que teria desencadeado um surto de hepatite viral na cidade. A 

empresa, porém, negou que houvesse poluição ou contaminação de qualquer curso d'água na 

região (REPÓRTER BRASIL, 2007).  

Segundo Wanderley (2008), as freiras da congregação dos Franciscanos de Maristela 

foram quem despertou nas comunidades de Juruti Velho a necessidade de se unir e se 

organizar para ter força na defesa de seus direitos. As mesmas freiras, ao buscarem a Paróquia 

de Oriximiná para analisar as experiências vividas pelo povo naquele lugar com a instalação 

da MRN, representaram o elo que levou o aprendizado da luta social para os ribeirinhos de 

Juruti Velho. A partir desse episódio, representantes do movimento quilombola, moradores da 

região do Lago Batata e outros atingidos pelas operações da MRN puderam promover um 

intercâmbio de informações, apresentando a gravidade das ações e dos efeitos que essas ações 

tiveram em suas vidas na instalação e operação da mina em Oriximiná, a urgência que as 

comunidades rurais de Juruti deveriam ter na luta por seus direitos e a tendência que a 

conjuntura possuía caso nada fosse feito. Dessa forma, foi criada a Associação das 

Comunidades da Região de Juruti Velho (ACORJUVE). 

O poder coletivo apresenta, aqui, seu maior potencial. As redes formadas por 

diferentes agentes sociais que compartilhavam de uma mesma causa, que sofreram de um 

mesmo mal e/ou que oferecem oposição a um mesmo agente ou grupo de agentes 

conseguiram romper fronteiras regionais. Exemplo disso foi a Comissão Pró Índio de São 

Paulo que assessorou a ARQMO em sua causa, em Oriximiná, e a ARQMO que, por sua vez, 

fez o mesmo pela ACORJUVE. Essa capilaridade conquistada pela articulação fez com que 

instituições como a ACORJUVE que, isoladamente, não conseguiriam ser vistas ou ouvidas 

ganhassem voz e visibilidade e, consequentemente, força para oferecer resistência e 

pressionar a firma e o Estado na defesa de seus direitos. 

Com a criação da ACORJUVE, uma demanda de mais de 20 anos foi finalmente 

atendida: o INCRA criou, em 2005, o Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) de 

Juruti Velho. A associação vinha negociando com a Alcoa desde a primeira audiência pública 

porém, com a concessão da Licença Prévia, as negociações foram suspensas pela empresa. 

Então, no início de 2009, ocorreu o episódio mais marcante dessa relação entre firma e 

comunidade. Milhares de moradores, mobilizados pela ACORJUVE, interromperam o acesso 

ao canteiro de obras da empresa por nove dias, exigindo que a empresa voltasse à mesa para 
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negociar. Autoridades intercederam e conseguiram levar as partes a retomarem as 

negociações. Ainda em 2009, o INCRA emitiu o contrato de concessão de direito real de uso 

das terras. Com esse contrato, a Alcoa se viu obrigada, conforme estabelecido pela Lei nº 

8.901/94, a repassar 50% do valor apurado para a CFEM, o equivalente a 1,5% do valor 

arrecadado com a extração da bauxita, às comunidades ribeirinhas representadas pela 

ACORJUVE, já que há a exploração do minério na área do PAE. (BARROS, 2012).  

Outra parcela da população que mostra grande insatisfação com o comportamento da 

firma é o comércio local. Segundo Wanderley (2008), com a chegada e as promessas da 

empresa, muitos enxergaram oportunidades de aumentar seu volume de vendas. A Alcoa 

havia negociado verbalmente a utilização de restaurantes locais para suprir a alimentação dos 

seus empregados, porém o acordo foi rompido e a empresa passou a utilizar prestadoras de 

serviço de fora da cidade. Esse insucesso do comércio contrasta com o sucesso das 

negociações feitas pelos ribeirinhos e remete a uma rivalidade histórica entre comunidade 

urbana e rural. O cenário pré Alcoa já mostrava que as comunidades de Juruti Velho não se 

sentiam parte do município, declarando-se sub-representadas na política municipal e 

defendendo, inclusive, a emancipação da área. Rivalidade essa que inviabilizou ações 

conjuntas desses importantes agentes sociais. 

Percebe-se que os agentes sociais de Juruti não possuem integração local. Embora a 

ACORJUVE seja entidade extremamente forte, suportada por uma rede social extensa, 

reconhecida pelo Estado e pela firma e com meios de contestação eficazes, sua força é 

exercida apenas em seu benefício. Dessa forma, enquanto as comunidades ribeirinhas 

maximizam o valor capturado por elas, outros agentes sociais não conseguem beber da mesma 

fonte ou talvez até bebam, porém, água não tão limpa. 

Outro ponto importante é a transferência de demandas, que seriam direcionadas ao 

Estado, para a empresa. As comunidades enxergam na empresa uma oportunidade de obter 

retorno imediato de suas expectativas, mediante a inoperância do Estado, redirecionando suas 

reivindicações referentes à saúde, à educação e à infraestrutura. Isso evidencia a pressão 

sofrida pela empresa e a carência de políticas públicas que é destacada com a chegada de 

empreendimentos, como a mina de bauxita em Juruti. Cabe, então, à empresa e ao Estado o 

trabalho conjunto para mitigar os efeitos da ineficiência desse em gerir e da sobrecarga que 

aquela exerce nos sistemas do município (COSTA et al, 2011). 
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4. CONCLUSÕES 

A primeira etapa deste trabalho tratou dos objetivos, os caminhos e os contornos que 

orientaram a elaboração do estudo. Foram apresentadas as justificativas para a realização da 

análise e a escolha do modelo conceitual utilizado, a Rede Global de Produção. Em seguida, 

foram descritas as origens do modelo, passando pela Cadeia de Valor de Porter (1990) e as 

Cadeias Globais de Commodities de Gereffi (1994) que constituem importante legado do qual 

a RGP faz uso. Foi feita, então, a apresentação da RGP com suas categorias e dimensões 

conceituais e seu detalhamento. Dando continuidade, foram revisados trabalhos anteriores em 

que a RGP foi aplicada para a análise de cadeias minerais e, por fim, analisaram-se a indústria 

(seus processos e impactos ambientais) e o mercado do alumínio em escala global e nacional, 

apontando elementos importantes da RGP do alumínio na conjuntura atual. 

Essa análise preliminar permitiu identificar diferentes características da RGP, tanto 

em seu contexto global como regional: 1. Rigidez locacional a qual as mineradoras estão 

sujeitas; 2. Importância da ação do Estado como facilitador ou inibidor da exportação (Brasil 

e a Lei Kandir X Indonésia e a proibição da exportação de minério); 3. Concentração mediana 

do market share no mercado global e alta no mercado nacional, atribuindo grande poder às 

empresas; 4. Forte presença de transnacionais no Brasil e 5. Reserva com grande potencial de 

exploração devido ao volume e qualidade, colocando o país como importante elo na RGP do 

alumínio. 

A análise dos dois casos apresentados esclarece muitas questões. O enraizamento 

territorial é evidente tanto para a MRN quanto para a Alcoa: 1. a rigidez locacional devido à 

localização das reservas com minério de alta qualidade; 2. o capital imobilizado no 

investimento inicial, durante a fase de instalação, também chamado de custo afundado; 3. o 

prazo previsto para o esgotamento da mina. Esses três elementos são comuns não só aos dois 

casos, mas a todos os empreendimentos de mineração. O item 3 é muito relevante também 

para a avaliação do enraizamento na rede. O horizonte de tempo estimado para a exploração 

da mina somado ao tempo necessário para que a empresa se instale é o tempo mínimo em que 

firma, Estado e agentes sociais terão que se relacionar. Logo, não há dúvidas sobre o forte 

enraizamento na rede que todos os agentes possuem. 

A captura de valor pelas partes é desigual em ambos os casos, porém, o exemplo da 

MRN em Trombetas merece maior detalhamento em sua análise pelo tempo decorrido desde o 

início de suas atividades. No período do regime militar, pode-se dizer que a captura de valor 
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foi uma via de mão única, claramente em benefício da empresa. Os únicos limites da empresa 

eram os próprios limites de eficiência dos seus processos, não tendo obrigação alguma de 

compensar a comunidade por danos ambientais, nem o Estado pelo pagamento da 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, estabelecida apenas pela 

Constituição de 1988. Com o início da Nova República, a legislação ambiental evoluiu 

bastante obrigando as empresas a pagar as compensações citadas. Dessa forma, as 

comunidades passaram a capturar valor diretamente, fosse por meio do pagamento às 

comunidades que vivem tanto na Reserva Biológica do Rio Trombetas quanto no PAE Juruti 

Velho, fosse pelos projetos desenvolvidos voluntariamente pelas empresas em parceria com 

as comunidades para desenvolver suas atividades de agricultura e pecuária e/ou oferecer 

profissionalização aos moradores. Além disso, as comunidades capturam valor também 

indiretamente por meio da aplicação, quando essa ocorre, dos recursos arrecadados pelo 

Estado com tributos e com a CFEM em saúde, educação, segurança, mobilidade e outras áreas 

vitais para qualquer município. Essa captura de valor poderia ser maior. A carga tributária 

efetiva média sobre a extração mineral no Brasil é de 35% (considerada alta), variando de 

acordo com o minério por conta de incentivos fiscais. A CFEM da bauxita (considerada baixa 

para todos os minérios) corresponde a apenas 3% do faturamento líquido da mineradora. A 

arrecadação com a CFEM é muito importante para o município já que 65% do valor arrecado 

é retido no município, área mais afetada pela atividade da mineradora. 

Em 2012, 2013 e 2014, tanto MRN quanto Alcoa tiveram bons resultados financeiros 

conforme apresentado no trabalho. Embora o preço da bauxita não seja estável, sua demanda 

é crescente tal qual a do alumínio, o que faz com que as empresas aumentem seus volumes de 

produção e, consequentemente, o valor capturado. 

A análise do poder e das pressões que os agentes exercem e aos quais são submetidos 

é uma categoria que precisa, também, ser avaliada ao longo do tempo. Em Trombetas, Estado 

e MRN viveram, durante aproximadamente uma década, uma relação de mutualismo. A firma 

era o agente necessário para executar o plano desenvolvimentista do governo militar e o 

Estado oferecia todo o apoio necessário a MRN. A associação do poder institucional e do 

poder corporativo atendeu bem aos interesses de ambas as partes, porém, os agentes sociais 

foram ignorados. Um cenário com todos os fatores motivadores para oposição e resistência 

por parte do poder social, o que não ocorreu na prática. O Estado, por meio da opressão, já 

dificultaria um movimento social organizado como, por exemplo, a ACORJUVE. Como em 

Trombetas não havia articulação, os agentes sociais foram então dominados. O fim do regime 
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militar e o movimento democrático impactou toda essa dinâmica, reconhecendo os direitos 

dos quilombolas e criando um cenário favorável à organização de movimentos sociais com 

participação da comunidade e da Igreja Católica. Além disso, a nova constituição e as 

discussões sobre legislação ambiental fizeram com que a opinião pública pressionasse o 

Estado e esse, por meio do DNPM, exigisse o fim do descaso com o Lago Batata. Em 

resposta, a MRN teve que, não só, alterar o seu processo de disposição de rejeitos como, 

também, reparar os danos causados. 

O aprendizado obtido em Trombetas e aplicado em Juruti, onde deve ser reconhecido 

o papel das organizações religiosas como vetor de troca de experiências, fez com que a 

oposição e resistência aos abusos pela aliança entre firma e Estado surgisse relativamente 

cedo. O poder social foi exercido desde antes da instalação da mineradora, o que permitiu a 

proteção dos direitos de parte da comunidade e grandes conquistas como a criação do PAE 

Juruti Velho. 

Os dois casos revelam que os conflitos entre empresas e comunidades na região 

Amazônica têm origem na questão fundiária extremamente complexa. Isso evidencia a 

importância dos órgãos de fiscalização, como o IBAMA, e de demarcação/titulação, como o 

INCRA, para proteger os direitos das comunidades e inibir os abusos contra essas populações 

mais vulneráveis, vítimas de madeireiros, pecuaristas e mineradoras. 

A economia brasileira, muito dependente de commodities minerais, gera uma 

convergência entre os interesses do Estado e das firmas em redes de produção minerais. Como 

observado no caso de Juruti, essa afinidade é muito forte na etapa inicial do empreendimento, 

porém, a medida que os problemas sociais vão se agravando, o Estado precisa lidar com o 

ônus do empreendimento e enxerga na firma o "sócio" perfeito. Nada mais que justo. A 

pressão exercida pelas comunidades (no exemplo, destaca-se a ACORJUVE) é o que faz com 

que o poder público faça sua parte e exija da firma participação direta na solução dos 

problemas sociais criados ou agravados pela soma da pobre infraestrutura provida pelo Estado 

à sobrecarga dos sistemas, que surge com o boom populacional. A Agenda Positiva 

constituída em Juruti e a recuperação do Lago Batata expõem as estratégias adotadas tanto 

pelas firmas quanto pelo Estado para responderem às pressões sociais por condições dignas de 

infraestrutura e serviços. 

O Estado pode ser entendido, então, como o fiel da balança. Ele tem os instrumentos 

para fazer com que a captura de valor pelas partes seja menos desigual. Basta exercer seu 
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poder de maneira equilibrada, cumprindo seu papel de administrar a máquina pública em 

favor da população. 
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