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Prefácio
Um Século de Presença dos Gases Industriais no Desenvolvimento do Brasil é produto de um
trabalho de resgate da história do desenvolvimento industrial do país nos últimos 100 anos e
do papel desempenhado pela indústria de gases nessa trajetória.
Ao olhar o desenvolvimento atual da indústria, o crescimento das cidades, os diversos usos do
gás e as plantas On-Site, observa-se a diferença nas tecnologias, processos e infraestruturas
de 100 anos atrás.
De um lado, o desenvolvimento industrial, que durante esse período avançou com
investimentos, pesquisas e a utilização de tecnologias de ponta. E a cadeia produtiva do gás
não ficou para trás, abastecendo e impulsionando a indústria brasileira em todos os seus
segmentos. Do outro, os mais de 20 anos de Museu da Pessoa e seu acervo com mais de 15
mil histórias de vida.
Revisitar projetos e entrevistas que compõem o Portal do Museu da Pessoa permitiu
recuperar o registro e a sabedoria de pessoas que nos ajudam a contar a história desse século
de industrialização junto à cadeia produtiva do gás. Trata-se de um universo de inovações e
possibilidades desenvolvidas por pessoas em diferentes regiões, funções e atividades.
A publicação estrutura-se em uma análise de conteúdos do acervo do Museu da Pessoa,
pesquisa documental e iconográfica, e na coleta de 30 histórias de vida relacionadas à cadeia
produtiva do gás.
É, portanto, através da junção dessas duas frentes, depoimentos sobre a cadeia produtiva
do gás e histórias pesquisadas no acervo do Museu da Pessoa que traçamos esse século de
industrialização apresentado em quatro capítulos. O primeiro traz um panorama histórico,
com o contexto e as forças sociais que mobilizaram o desenvolvimento industrial no país. Já
o segundo é sobre o desenvolvimento da indústria de gases industriais que começa, aqui no
Brasil, com a chegada da White Martins. O terceiro capítulo trata das diversas aplicações dos
gases e sobre como eles são utilizados na indústria. E, por fim, no quarto capítulo, temos um
panorama sobre a situação atual da indústria de gases, seu perfil de desenvolvimento e suas
preocupações com novas temáticas, como a sustentabilidade.
Para começar, a história dos últimos 100 anos tanto no processo de industrialização no Brasil
quanto no papel da indústria de gases são assuntos interdisciplinares, e não se pretende
aqui esgotá-los, já que abarcam diversas abordagens temáticas e múltiplos acontecimentos
e desdobramentos. O objetivo é apresentar os panoramas com algumas das correlações de
forças que, ao longo do tempo, possibilitaram esse desenvolvimento industrial no país.
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Fôlego, desenvolvimento
e industrialização
1912 – Os poucos automóveis disputavam espaço com os bondes que passavam apressados.
As pessoas circulavam pelas ruas com suas vestimentas longas. Um invento de grande
avanço tecnológico marcou o período. Foi nesse cenário que começaram as idas e vindas do
Bondinho do Pão de Açúcar, que virou um marco da cidade do Rio de Janeiro, até então a
Capital Federal. Esse ano marca também a chegada da tecnologia de soldagem oxiacetilênica.
2012 – Um século se passou.
Um período de muito desenvolvimento e mudanças. Aquela cidade se transformou, mas o
Bondinho do Pão de Açúcar continua. Prédios históricos disputam espaço com arranha-céus.
Os bondes terrestres cederam suas linhas a carros, ônibus e motos, que se enfileiram nos
horários de pico. Aquela semente da indústria de gases germinou e continua contribuindo
para o mercado e para o desenvolvimento brasileiro.
Trata-se de 100 anos de caminhada diária. São 100 anos de muitas histórias,
desenvolvimento e mudanças pulsadas por sonhos e realizações de inúmeras pessoas.
Mas como contar a história desse período? Um Século de Presença dos Gases Industriais
no Desenvolvimento do Brasil é, portanto, o resultado de uma pesquisa com três frentes:
histórica e historiográfica; científica, sobre os gases; e de memória oral, através do acervo
do Museu da Pessoa. Um acervo com mais de 20 anos e 15 mil histórias. São histórias de
vida. Histórias de pessoas de vários lugares e regiões, pessoas que exercem as mais diversas
funções e atividades. Histórias essas que são o alicerce da missão do Museu da Pessoa, que
acredita que, por meio delas, podem ser preservadas e conservadas a memória coletiva e a
história social, com costumes, saberes e fazeres de um povo.
Pois bem, leitor, a partir das próximas páginas, teremos uma viagem através desses anos
todos, combinando a história da industrialização brasileira com seus processos políticos,
sociais e econômicos, com a história de vida de pessoas que contribuíram com suas atividades
cotidianas nesse transcurso e com a história do desenvolvimento da indústria e de um modo
geral da de gases, especificamente. Respire fundo, tome um fôlego, pois vamos a ela!

Museu da Pessoa
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Berço da
indústria brasileira
Ao apoiar a produção do livro Um Século de Presença dos Gases Industriais no
Desenvolvimento do Brasil, a White Martins se orgulha de contribuir para a difusão
de um dos mais belos capítulos da história do país e, ao mesmo tempo, revisita a sua
própria história. Ao longo das próximas páginas, o leitor poderá conhecer um pouco
mais sobre a construção de um modelo nacional de desenvolvimento industrial, com
destaque para os depoimentos de brasileiros que participaram ativamente desse
processo, registrados no acervo do Museu da Pessoa.
Da incipiente indústria em pequena escala do início do século 19 – basicamente
dedicada à fabricação de produtos com preços inferiores aos dos similares importados,
como sabão, bebidas e materiais de construção –, o Brasil viu florescer um processo
mais sólido de industrialização na virada dos séculos 19 e 20, sobretudo impulsionado
pelas manufaturas têxteis que se espalharam pelo país. Foi nesse período de intensas
transformações econômicas, em que ficou marcada a transição do Brasil rural para o
Brasil urbano, que a White Martins, então ainda com o nome de S. McLauchlan e Cia.,
estabeleceu no Brasil a sua primeira fábrica, no bairro carioca de São Cristóvão.
O ano era 1912 e o pioneirismo era o sentimento que grassava entre os
empreendedores da época. São Cristóvão era então um bairro repleto de fábricas
recém-instaladas, a ditar com a sua presença um novo ritmo na cidade – e no país.
Apenas dez anos antes, em 1902, havia sido iniciada a produção industrial de gases,
cuja liquefação começara a ser feita em fins do século 19. Tudo ainda muito novo, um
mundo a descobrir. Já em 1913, a companhia inauguraria sua segunda fábrica, na
cidade paulista de Jundiaí. Passada a Primeira Guerra Mundial, a empresa ampliou sua
atuação e, em 1920, passou a se chamar White Martins e Cia.
Um século depois do início das atividades da fábrica pioneira de São Cristóvão e de
ter enfrentado guerras e crises econômicas sem perder o foco de sua atuação, a
White Martins chega aos 100 anos de vida celebrando também a pujança da indústria
brasileira, da qual faz parte desde o nascedouro. Um caminho trilhado com o esforço de
milhares de colaboradores que dedicaram e dedicam seu trabalho à melhoria contínua
da qualidade de vida dos brasileiros.

White Martins
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Linha do tempo
1920

1902

White Martins inicia a distribuição de
oxigênio medicinal em hospitais.

Carl Von Linde
desenvolve a tecnologia
para retirada de
oxigênio do ar, que
possibilitaria obtê-lo em
grandes quantidades.

1905

Georges Claude e
Paul Delorme, com o
apoio de um grupo de
investidores, fundam na
França a Air Liquide,
empresa produtora
de gases industriais a
partir do processo de
liquefação do ar.

O empresário
norueguês Sam Eyde e
o professor e inventor
Kristian Birkeland
criam um método que
usa eletricidade para
capturar nitrogênio da
atmosfera.

1910
Ampliam-se os estímulos à imigração a fim de
atender às novas demandas da urbanização e
da industrialização. Nas fábricas de São Paulo,
Rio de Janeiro e outras cidades, boa parte dos
operários são imigrantes italianos.
Indústrias subsidiárias se multiplicam no Brasil.
Os ramos principais de sua produção são:
veículos motores, produtos farmacêuticos e
químicos, aparelhamento elétrico, alimentação.

1913
É inaugurada a
segunda usina de
oxigênio da White
Martins, em Jundiaí,
São Paulo.

1915
A empresa sueca AGA
funda a Cia. Brasileira
Gas Accumulator,
que instala no Rio de
Janeiro uma fábrica de
acetileno para suprir a
demanda dos serviços
de sinalização náutica.

1926

White Martins consegue revogar uma
lei de 1917, que proibia o transporte de
cilindro de oxigênio em navios mistos ou de
passageiros. A empresa prova aos órgãos
públicos a total segurança de seus cilindros
de armazenagem de oxigênio.
Imigrantes europeus são proibidos de
circular livremente pelo território brasileiro
e há incentivo à migração interna.

1923

White Martins inaugura
uma usina de oxigênio
em Porto Alegre e uma
fábrica de acetileno em
São Paulo.

White Martins fabrica tanques
multidivididos, montados sobre chassis
de caminhões, para transporte de
subprodutos de petróleo e de tanques para
armazenagem de gasolina no subsolo.

White Martins
inaugura sua primeira
fábrica de acetileno,
no Rio de Janeiro.

Fundação da Cia.
AGA Paulista de Gás
Acumulado, empresa
dedicada à produção de
oxigênio e acetileno.

1903

1909

1912

1914

1917

1921

1925

Fundação da
Associação das
Indústrias do Estado
de São Paulo.

Ritz Haber e seu assistente
Robert Le Rossignol
demonstram, a Alwin
Mittasch e Julius Kranz,
ambos da Basf (Badische
Anilin und Soda-Fabrik), em
laboratório da Universidade
Técnica de Karlsruhe, seu
processo de produzir amônia
a partir de hidrogênio
e nitrogênio, utilizando
ósmio como catalisador. A
importância desse evento,
seja do ponto de vista
científico, seja do técnico ou
social, é enorme.

Quatro sócios juntam-se
a George White e fundam
a McLauchlan e Cia., que
em 1920 se tornará a White
Martins. Da Europa chegam
máquinas e equipamentos
necessários para a produção
de oxigênio: cilindros de aço,
colunas separadoras de ar,
compressores. A produção
de oxigênio tem início no
Brasil, no bairro de São
Cristóvão, Rio de Janeiro.

Impulsionada pelo
contexto da Primeira
Guerra Mundial, em que
era impossível importar
maquinaria da Europa, a
White Martins passa a
fabricar algumas peças de
seu próprio equipamento,
dando o primeiro
passo no caminho da
nacionalização integral da
produção.

A instalação de um forno
Siemens-Martin, no Rio de
Janeiro, propicia a primeira
produção de aço no Brasil.

Fundação da Belgo-Mineira, maior
grupo siderúrgico mundial − possui
13 empresas e é líder do ranking
nacional no segmento de fio-máquina
e arames de aço.

Criação do Instituto do Café
do Estado de São Paulo.

White Martins consegue a
patente do procedimento
de armazenagem de gás
acetileno em cilindros de aço.

É inaugurada, no bairro da
Água Branca, em São Paulo,
a primeira usina de oxigênio
e acetileno da White
Martins.

1939
1930
Lei de Nacionalização
do Trabalho: 2/3
dos empregados nas
indústrias devem ser
brasileiros. Criação do
Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.

White Martins inaugura a Escola
de Solda no Rio de Janeiro e
passa a publicar a revista Macam,
especializada em soldagem.

1937
Começam na White
Martins estudos para
fabricação e montagem
de maçaricos e
outros equipamentos
essenciais ao trabalho
do soldador (produtos
até então importados).

A dificuldade de transportar
cilindros por grandes distâncias
leva a White Martins a começar
a implantação de usinas de
produção de gases e centros de
distribuição em locais estratégicos
por todo o Brasil. Nesse mesmo
ano é inaugurada uma usina de
oxigênio em Salvador.
White Martins introduz a técnica
de corte e solda de trilhos.

1941
Criada a estatal
Companhia Siderúrgica
Nacional e iniciada a
construção da Usina
Siderúrgica de Volta
Redonda.
Criação da Justiça do
Trabalho.

1945

1943
Instituída a
Consolidação das
Leis do Trabalho
(CLT), reunindo
todas as resoluções
tomadas desde 1930
na área trabalhista.
Essa legislação atinge
apenas, nesse momento,
trabalhadores urbanos.

Fundação da primeira filial da L’Air Liquide
no Brasil, com o nome de Oxigênio do
Brasil Ltda. (ODB), pelo engenheiro
francês Michel Legrand. Com a Europa
ainda abalada pelos efeitos da guerra, a
empresa iniciou expansão na América do
Sul. O Brasil, que durante a Era Vargas
contou com fortes incentivos para o
desenvolvimento da sua infraestrutura
industrial, constituiu-se em um mercado
estratégico e em expansão.

1947
O funcionamento da
Usina Siderúrgica de
Volta Redonda leva
a White Martins a
instalar a maior fábrica
de carbureto de cálcio
do país, em Barra
Mansa (RJ).

1928

1934

1938

1940

1942

1944

1946

1949

Fundação do Centro
das Indústrias do
Estado de São Paulo.

Editado o Código de
Minas e das Águas.

Montada a Usina
Siderúrgica de Barra
Mansa, que passou a
produzir ferro-gusa a partir
do minério e do carvão
mineral de Minas Gerais.

Inicia-se na White Martins a
fabricação de maçaricos e de
geradores de acetileno, o que
permite avanço nas técnicas de
soldagem e cortes em chapas
metálicas de grande espessura.

Criação da mineradora estatal
Companhia Vale do Rio Doce.

Na Conferência de
Breton Woods, da
ONU, é decidida
a criação do
Fundo Monetário
Internacional.

Entra em
funcionamento a
Usina Siderúrgica
de Volta Redonda.

A Acesita instala em
sua usina o maior
alto-forno do mundo
a carvão vegetal
e revoluciona a
siderurgia ao empregar
ferro-gusa líquido
diretamente na aciaria.

Crescente demanda de
oxigênio para carros a
gasogênio, substituto da
gasolina, cuja importação
tornou-se difícil pela guerra.
Os filtros dos motores são
soldados com oxiacetileno.
O governo institui o salário
mínimo.

Criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai),
destinado à preparação de mão de
obra qualificada para a indústria.
Criação da Confederação
Nacional da Indústria, entidade
representativa dos industriais
brasileiros.

1959
1971

Aprovada a criação da
Sudene (Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste).
Inaugurada a Fábrica I da
Volkswagen do Brasil.

1952

1950
White Martins introduz
novas tecnologias de
soldagem e começa
a fabricar oxigênio
líquido, mais fácil de
armazenar.

Criação do Banco
Nacional de
Desenvolvimento
Econômico (BNDE),
atual BNDES
(Banco Nacional do
Desenvolvimento
Econômico e Social).

Inaugurados os Estaleiros
Verolme, em Angra dos Reis (RJ).

1957

1955

Juscelino Kubitschek rompe com
o FMI, defensor de uma política
de austeridade.

Apresentação do
primeiro automóvel
com 50% de suas
peças e componentes
de fabricação
nacional.

Inauguração da
Hidrelétrica de
Paulo Afonso,
no Rio São
Francisco.

No final da década de 1950, surge
novo avanço para os gases de
proteção − misturas à base de
argônio, CO2 e oxigênio. Este
processo é denominado MAG
(metal active gas).

1962

1967

Criação da Eletrobras
− Centrais Elétricas
Brasileiras.

Criação do Parque
Industrial da White
Martins no Rio de
Janeiro.

O Congresso aprova
lei que restringe a
remessa de lucros para
o exterior.

A ODB cria uma
divisão para a
produção de gases
especiais.

Aprovadas as diretrizes
para desenvolvimento da
indústria petroquímica:
implantação do Polo
Norte e consolidação do
Centro Sul até 1980.
White Martins conclui
a instalação da fábrica
de arame tubular, cuja
aplicação consiste em
avanço no processo de
soldagem, substituindo
os velhos eletrodos
revestidos.

1951

1953

1956

1958

1960

1964

1970

White Martins instala
no Rio de Janeiro e em
São Paulo os primeiros
sistemas centralizados
de oxigênio medicinal.

Vargas sanciona lei
que estabelece o
monopólio estatal
do petróleo e cria a
Petrobras, que iniciará
suas atividades no ano
seguinte.

Juscelino Kubitschek
assume a Presidência
e lança o Plano de
Metas, que tem
como lema “50 anos
em 5”.

O automóvel Sedan
Turismo da DKW
Vemag é o primeiro
fabricado no Brasil.

Com a construção de Brasília, a White
Martins implanta uma usina de oxigênio
em Goiânia. É construída também uma
grande usina de oxigênio líquido em
Osasco (SP).

A criação do Grupo Executivo
da Indústria Química (Geiquim)
fomenta a formação da indústria
petroquímica.

É criado o Inpi (Instituto Nacional da
Propriedade Industrial). Iniciativa decorrente
do esforço de industrialização do país.

Iniciada a produção
e comercialização do
oxigênio líquido, pela
ODB, para substituir
o oxigênio gasoso.

White Martins
inicia em São
Paulo a utilização
de equipamentos
criogênicos para
distribuir gases
liquefeitos.

Cria-se, no Estado da Guanabara (hoje
capital do Estado do Rio de Janeiro),
o distrito industrial de Santa Cruz,
atraindo empresas como a Cosigua
(Grupo Gerdau) e a White Martins,
além da Casa da Moeda do Brasil,
entre outras.
Criado também o distrito industrial da
Avenida Brasil, onde serão produzidos,
pela White Martins, equipamentos
de corte e solda com tecnologia de
soldagem elétrica, e equipamentos
criogênicos, tais como tanques de
armazenagem e, posteriormente,
unidades de transporte de gases
(oxigênio e nitrogênio) líquidos.
Durante a década, com produção
diária de 220 toneladas de oxigênio, a
White Martins se firma na liderança do
mercado para indústrias e hospitais.

A política de reaparelhamento da marinha
mercante, reforçada pela extensão do
mar territorial brasileiro de 12 para 200
milhas náuticas, dá grande impulso
aos estaleiros brasileiros e determina
considerável incremento no consumo de
gases e equipamentos para corte e solda de
metais. Aumenta igualmente a produção
de nitrogênio, elemento utilizado para o
congelamento e conservação de perecíveis.
O presidente Médici aprova o Programa
Siderúrgico Nacional (ampliação da
CSN; Usiminas e Cosipa) visando à
autossuficiência até 1980.
White Martins instala fábricas de
compressão de acetileno em São Paulo
e Minas Gerais, desenvolve a solda
automática sob atmosfera inerte e inaugura
o primeiro laboratório de desenvolvimento
de aplicação de gases. O crescimento da
economia permite à empresa obter aumento
de 13%, em relação a 1969, na produção de
gases industriais em suas usinas.

1973
Brasil e Paraguai assinam
acordo para a construção da
Hidrelétrica de Itaipu.
Procurando minimizar os
problemas provocados pela
alta nos preços do petróleo,
a White Martins inicia o
desenvolvimento de tecnologia
própria para a substituição
parcial ou total de derivados de
petróleo. Começa a utilizar a
injeção de oxigênio em fornos
de produção de cimento,
cubilô (forno cilíndrico e
vertical usado para fundir
ferro) e outros, o que propicia
sensível redução no consumo
de óleo combustível.
Início das operações da Air
Products no Brasil.

1992

1975
Institui-se o II
Plano Nacional de
Desenvolvimento, que
vinha com a finalidade de
estimular a produção de
insumos básicos, bens de
capital, alimentos e energia.
Início da produção de
gases esterilizantes e
gases especiais pela White
Martins, que inaugura
laboratório de análise para
controle desses gases.
Lançamento do Proálcool,
com o objetivo de reduzir
a parcela de petróleo usada
como combustível.

1978
Conclusão da Usina
Hidrelétrica de Ilha Solteira,
em São Paulo.
O propano utilizado em
fornos de tratamento térmico
de aço da White Martins é
substituído por nitrogênio.
Para dar continuidade a esse
trabalho, a empresa cria um
laboratório de pesquisas.

1980
White Martins inaugura a fábrica de
cilindros Cilbrás, no Rio de Janeiro,
com tecnologia associada à empresa
norte-americana The Marison Company.
Trinta por cento da produção da
Cilbrás são usados pela Petrobras para
o armazenamento de gás fóssil. A
White Martins inicia pesquisas para o
tratamento de efluentes.

Union Carbide mundial divide-se em
duas unidades: química e gases. A
de gases passa a se chamar Praxair e
aumenta sua participação no capital
da White Martins para 57%.

1987
1983
O Brasil se reconhece sem
condições de saldar os
compromissos da dívida
externa e assina carta de
intenções com o FMI,
prevendo austeridade.

1990

Surge o conceito de desenvolvimento
sustentável em um documento chamado
“Nosso Futuro Comum”, elaborado
pela Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento da
Organização das Nações Unidas
(ONU). Desenvolvimento sustentável
é aquele que satisfaz as necessidades
do presente sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de
suprirem as suas próprias necessidades.

O parque siderúrgico
nacional inicia a década
de 1990 somando 43
empresas estatais ou
privadas, com cerca de
120 altos-fornos.
A White Martins inicia
sua expansão para outros
países da América do Sul.

Fundação da Indústria Brasileira
de Gases (IBG) pelo empresário
Newton de Oliveira (ex-executivo
da AGA), companhia de capital
100% brasileiro, especializada na
produção de gases industriais e
medicinais. Inicia suas atividades
com uma fábrica de acetileno
importada dos Estados Unidos e
instalada na cidade de Jundiaí (SP).
A empresa adquire excedentes
de oxigênio e nitrogênio líquido de
siderurgias, para comercializá-los no
estado líquido e gasoso.

1972

1974

1976

1979

1982

1985

1988

1991

Institui-se o I
Plano Nacional de
Desenvolvimento durante o
governo do general Médici.

White Martins
vende à Acesita
uma fábrica
de gases com
capacidade de 370
toneladas diárias de
oxigênio.

White Martins fornece nitrogênio
líquido a todo o Complexo Industrial
de Camaçari, maior parque
petroquímico do Hemisfério Sul.

A fábrica de oxigênio
da White Martins em
Barreiro (MG) abastece
a Cia. Siderúrgica
Mannesmann.

White Martins fornece
gás hélio para mergulho
em grandes profundidades,
operação importante no
campo da prospecção do
petróleo, e fornece nitrogênio
gasoso para a Usina de
Triunfo (RS) da Companhia
Petroquímica do Sul.

A diretoria da ODB aprova
a instalação de uma planta
em Paulínia, ao lado da
Rhodia, para alimentar suas
demandas de nitrogênio
líquido e de outros clientes.

A preocupação com a
preservação ambiental
ganha lugar na
Constituição de 1988,
que prevê a exploração
de recursos naturais
sem comprometer sua
capacidade de renovação.

Cai a lei de reserva
de mercado da
informática.

Inaugurada, em Paulínia (SP),
a maior refinaria de petróleo
do país.
A ODB inaugura uma nova
usina de gases (Oxicap)
no Polo Petroquímico de
Capuava (SP). No polo
foi instalado o primeiro
gasoduto para transporte de
oxigênio e nitrogênio com
tecnologia da Air Liquide.

Assinatura do primeiro contrato de
risco para a exploração de petróleo,
com a British Petroleum.

Inauguração da Hidrelétrica
de Itaipu.

A ODB chegou a atingir a
marca de 400 toneladas de
gases/dia.

Início da industrialização
de Carajás: entram em
operação, em Açailândia
(MA), duas usinas de
ferro-gusa, uma base
de distribuição de
combustíveis e um pátio
intermodal para produtos
agrícolas e manufaturados.

Criação da WWW
(World Wide Web),
sistema de hipertexto
que facilita a
navegação, populariza
a internet.

1995
2005

Processo de privatização da
Light, da Siderúrgica Nacional e
da Telebras.
O governo investe em fontes
alternativas de energia.
A Oxigênio do Brasil passa a se
chamar Air Liquide Brasil S.A.,
visando reforçar a sua atuação
no mercado hospitalar, e lança
no país a “Ar Puro Medicinal”,
uma central de produção de ar
específica para uso hospitalar.
Inicia-se o fornecimento de
oxigênio líquido para pacientes
de oxigenoterapia atendendo,
também, o setor de Home Care.

2001
1997
A Companhia
Vale do Rio Doce
é privatizada.

2007

White Martins entra no
negócio de Gás Natural
Comprimido.

White Martins lança o
Programa Seis Sigma
Lean, metodologia voltada
para a produtividade,
garantindo segurança e
eficiência na empresa.
Aprovada a aquisição da
AGA pelo Grupo Linde.

2003
Praxair é selecionada pela
primeira vez para entrar
no seleto Índice Dow
Jones de Sustentabilidade.

White Martins dá um grande
passo estratégico e deixa de ser
apenas fornecedora de gases
para entrar no setor de serviços
industriais e hospitalares.
Passa a atuar na área de Home
Care, lavanderias hospitalares,
tratamento de lixo hospitalar,
gás veicular e corte de chapas
de aço.

Entre 2007 e 2008, a empresa
Togni, produtora de materiais
refratários, converte suas
plantas industriais de óleo
combustível para GNL, por
meio da tecnologia da GásLocal,
com suporte da White Martins.
White Martins foi eleita a
melhor fornecedora pela
General Motors, Braskem e
Usiminas.

2009
White Martins inicia reciclagem
de CO2 e o tratamento de água
e efluentes.
White Martins fecha contrato
de fornecimento exclusivo com
a Usiminas.
White Martins dá início ao
monitoramento on-line da frota
de Líquidos.

2012
White Martins é eleita
a quarta empresa
mais inovadora do
Brasil pela revista
Época Negócios, da
Editora Globo, e pela
renomada consultoria
de gestão global A.T.
Kearney.

1993

1996

2000

2002

2004

2006

2008

2011

A Vale do Rio Doce adquire
participação na Aço Minas
Gerais S.A. (Açominas) e na
Companhia Siderúrgica Nacional
S.A. (CSN).

A Praxair aumenta sua
participação na White Martins
para 95% e compra a operação
mundial da Liquid Carbonic,
produtora de gás carbônico.

Início da atuação da
White Martins nos
segmentos de assistência
domiciliar e gás natural.

White Martins amplia
sua atuação no
mercado de Packaged
por meio das Unidades
de Representação
Comercial (URCs),
para vender produtos
em áreas geográficas
definidas.

O governo lança o
Programa Nacional
de Produção e Uso do
Biodiesel.

A Linde adquire
a British Oxygen
Company (BOC),
empresa de gases
industriais britânica,
e torna-se a maior
companhia de gases
industriais no mundo.

White Martins faz o
lançamento do NEO (Nova
Excelência Operacional),
que permite medir a
satisfação do cliente em
tempo real, a cada contato
direto com a empresa.

White Martins assina contrato
com a ArcelorMittal para
fornecimento de oxigênio para
fabricação de aço.

A Air Liquide Brasil S.A.
torna-se limitada.

Fechado acordo entre
Petrobras e White
Martins para criação de
uma joint venture para
a comercialização de
gás natural liquefeito, a
GásLocal.
White Martins assina
contrato com a
Companhia Siderúrgica de
Tubarão (ES).
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White Martins inaugura
a Central de Operação
Packaged, em Bauru, onde
centraliza toda a inteligência
logística.
A Linde inaugura o Centro
de Operações América
do Sul, em Jundiaí (SP),
dedicado ao gerenciamento
das operações de produção e
logística de todas as fábricas
da empresa na América
do Sul.

Para a empresa Sucos Mais,
do Grupo Coca-Cola, a
White Martins substitui o
óleo combustível pelo gás
natural comprimido (GNC)
nas suas operações, reduzindo
significativamente as emissões
de CO (monóxido de carbono),
SO2 (dióxido de enxofre), SO3
(trióxido de enxofre) e material
particulado. Com a conversão,
a empresa deixa de lançar na
atmosfera 11 toneladas de SO2 e
SO3 por ano.
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100 anos da cadeia
produtiva do gás. 100
anos de desenvolvimento
industrial e investimentos
em tecnologia para a
virada, para a mudança
de perfil: de agrário para
um país industrial.

20

Panorama: a industrialização 21

P

ara resgatar esse último
século de presença dos
gases industriais no
desenvolvimento industrial
brasileiro, é preciso trabalhar diversos
contextos entrelaçados: político,
social, econômico, cultural, entre
outros. Faz-se também necessária
uma apresentação geral da história
nacional através da seleção de alguns
de seus marcos fundamentais para
a configuração do desenvolvimento
industrial do país.

Os primórdios
O Brasil foi colônia durante 300
anos. E uma colônia onde havia
concentração da propriedade da
terra, escravidão, laços comerciais
exclusivos com a metrópole,
proibição de estabelecer indústrias
e impossibilidade de publicar livros e

periódicos senão os autorizados
pelas censuras real e eclesiástica.
Não havia instituições de
educação superior e as de ensino
fundamental eram escassas.
Mas, mesmo assim, ocorreu o
desenvolvimento de algumas
iniciativas de pequenas indústrias
voltadas para o consumo interno
e local.
Em 1808, com a transferência da
família real portuguesa, chegou-se
a cogitar uma inversão: a colônia se
tornaria metrópole e a metrópole,
colônia. Isso não aconteceu,
mas, com toda a movimentação
da chegada da corte ao Rio de
Janeiro, foi feita uma série de
mudanças, alterações políticas,
como a abertura dos portos, que
liberava ao Brasil a possibilidade de
comercialização de produtos com
outros países além de Portugal.

O tripé: (I) acúmulo de capital, (II) mão de
obra, (III) distribuição, escoamento
(I) Acúmulo de capital
Quando o país se tornou independente,
em 1822, o café estava prestes a dominar
o processo econômico, ainda liderado
pelo açúcar e pelo algodão. A renda
do governo, nesse momento, dependia
basicamente dos impostos pagos pela
exportação de produtos agrícolas e pela
importação do que não se produzia no
país. Mas foi a partir desse processo
que um dos lados do tripé, base para
a industrialização, começou a se
configurar: o acúmulo de capital. Ele
possibilitou o desenvolvimento local
de outras atividades econômicas, não
somente a produção agrícola de larga
escala e as pequenas, esporádicas e
incipientes iniciativas industriais para
o consumo interno, como também o
desenvolvimento de atividades bancárias
e industriais de maior alcance.
Desde o início do século 19, Thomas
Skidmore, em seu livro Uma história
do Brasil, afirma que o país criava uma
indústria em pequena escala, destinada a:

Interior de um armazém de café:
o produto era o principal item
de exportações brasileiras e
demandava uma grande quantidade
de trabalhadores
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“(...) fabricar para consumo
interno aqueles produtos cujo custo
fosse inferior ao das importações
concorrentes. De modo geral,
tratava-se de produtos cujo
valor era baixo em proporção ao
seu peso – tornando seu preço
de importação particularmente
exorbitante em relação ao seu
valor verdadeiro. Sabão, materiais
de construção e bebidas eram

exemplos básicos. Têxteis eram outra
área para industrialização inicial,
pois o equipamento necessário era
relativamente barato para importar.”
Em 1844, com a Tarifa Alves Branco
– uma revisão de impostos que
desencorajou as importações de forma
insuficiente −, começou o processo de
industrialização no Brasil. Isso ocorreu
em quase todas as regiões ao mesmo
tempo, de maneira descentralizada. As
primeiras manufaturas têxteis modernas
instalam-se no Nordeste, “e ainda em
1910 o número de operários têxteis
dessa região se assemelhava ao de São
Paulo” (FURTADO, 2007).
A acumulação de capital propiciada
pela lavoura cafeeira reverteu-se em
renda para o consumo e recursos para
investimento fabril. Em 1910, o Brasil
respondia por 75% da produção mundial
de café. São Paulo produzia cerca de
50% do café comercializado globalmente.
Ou seja, havia a decisiva participação
da economia cafeeira na gênese da
industrialização, fornecendo capital e
mercados de consumo e de trabalho.
“Nos anos 20, houve expressiva
diversificação da produção agrícola,
com muitos produtos destinados ao
mercado interno; (...) as atividades
de natureza urbana, cuja dimensão
e importância aumentam ao longo
do período. (...) As ferrovias;

Nos anos 20,
houve expressiva
diversificação
da produção
agrícola, com
muitos produtos
destinados ao
mercado interno.
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(II) Mão de obra
A abolição da escravatura, em
1888, só aconteceu quando o Brasil
já tinha um grande número de
imigrantes que puderam substituir os
escravos nos processos produtivos.
Milhões de imigrantes europeus
entraram no Estado e concorreram
no mercado de trabalho com
ex-escravos por empregos mal
remunerados, o que reduzia o peso
da mão de obra na composição dos
custos industriais e aumentava a
lucratividade do capital fabril.
Nesse período, as condições de
trabalho fabril eram precárias
e houve muitos movimentos
populares, influenciados pelas
correntes europeias, trazidas
pelos imigrantes, na busca do

estabelecimento de melhorias para
os trabalhadores, como a greve geral
de 1907, a primeira que paralisou
São Paulo.
Com a transição do Estado
imperial, unitário, que durou da
independência até 1889, ao Estado
republicano, federativo, passou a
haver mais recursos locais para
obras públicas e a expansão dos
espaços urbanos, com uma dupla
consequência: mais empregos –
em infraestrutura, construções e
reformas – e mais gente vivendo
nas cidades, o que ampliava o
mercado consumidor. Essa multidão
consumia produtos industriais como
vestuário, sabão, cigarros, fósforos,
bebida, calçado, copos, garrafas...

Nesse período,
as condições de
trabalho fabril
eram precárias
e houve muitos
movimentos
populares,
influenciados
pelas correntes
europeias...

Movimentos sociais

Chegada de imigrantes a Santos.
Primeira visão da cidade

mas, além delas, há bancos, grandes
casas comerciais de importação e
exportação, empresas de serviços
públicos urbanos (transporte, água e
esgoto, energia elétrica, gás, telefone)
e as primeiras grandes fábricas. Em
1920, a cidade de São Paulo tinha
579 mil habitantes, correspondendo a
12% da população total do Estado (de
4.592 mil habitantes), expressando a
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dimensão da capital na economia
paulista.” (SAES, 2010)
Ao lado, portanto, do acúmulo de
riquezas, há a formação da mão
de obra e o desenvolvimento dos
meios de transporte fundamentais
para a distribuição e escoamento
tanto da matéria-prima como dos
produtos industriais.

Com o aumento das atividades
industriais e fabris, com o grande
fluxo migratório e a influência
das teorias sociais europeias, o
movimento social teve ações
de mobilização como a primeira
greve geral de trabalhadores
em 1907. Depois de dez anos,
algumas dezenas de milhares de
trabalhadores entraram em greve e
ela se reverberou, não acontecendo
só no Estado de São Paulo, mas em
outros também. A reivindicação
era de melhoria das condições de
trabalho, como o estabelecimento
da jornada de trabalho.

A indústria atraiu uma grande massa de trabalhadores para a área urbana, muitos deles
imigrantes, nas primeiras décadas do século 20
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Brasil, a nossa terra é aqui!
“No final do século 19, o processo de mão de obra escrava estava se dissolvendo no
Brasil, e foi quando se deu grande parte da imigração italiana para o país. Para o
interior de São Paulo, na região de Piracicaba, vieram muitos italianos da região
do Vêneto, no norte da Itália, uma vez que a Itália estava passando por uma crise
econômica muito grande e, ao mesmo tempo, o Brasil estava recebendo imigrantes
da Europa para o início do seu desenvolvimento e sua produção industrial. Os meus
bisavós (Spolidoro e Marchini) vieram para trabalhar na agricultura, eu creio que para
a substituição da mão de obra escrava, e depois disso eles, como todos os italianos,
compraram um pedaço de terra na região de Piracicaba, tanto meu bisavô por parte de
pai como por parte de mãe.”

Adilson José Spolidoro
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

... os pais
conversavam em
italiano entre
si, mas, quando
conversavam
com as crianças,
falavam em
português.
Falavam: ‘Aqui é
nossa terra! Aqui
nós nos demos
bem, vamos ser
brasileiros!’

“O interior do Espírito Santo foi muito ocupado por italianos, alemães e portugueses.
São Paulo também tem essas várias culturas. Mas o italiano veio no século 19 e foi para
o interior do Estado do Espírito Santo, onde há uma altitude mais elevada e um clima
mais ameno. Ali eles se adaptaram, por causa da cultura de café, da criação de gado e
tudo o mais.”

(III) Distribuição, escoamento
Quanto aos meios de transportes,
a ferrovia foi uma motivadora de
desenvolvimento, porque facilitava o
movimento e o escoamento dos produtos,
além de possibilitar a aproximação
de lugares distantes. A implantação
de ferrovias veio ao Brasil através da
tecnologia inglesa e a primeira estrada
de ferro a ser construída foi a que ligava
a Baía da Guanabara a Petrópolis,
inaugurada em 1854 e conhecida como
Estrada de Ferro Mauá.
As estradas de ferro de São Paulo
surgiram em decorrência das
exportações agrícolas e foram
responsáveis pela expansão da
produção cafeeira. Com a implantação
das ferrovias, foi instalado também
o telégrafo, importante meio de

comunicação, que potencializava a
integração de regiões.
Grandes empresas “passaram a controlar
uma parte significativa da renda gerada
na economia paulista”, os exemplos são,
no setor ferroviário: a São Paulo Railway
(Santos-Jundiaí), a Paulista, a Mogiana e a
Sorocabana; no setor de transportes urbanos
e energia elétrica, a São Paulo Tramway,
Light and Power – mais conhecida como
“Light” –, que na década de 1910 também
absorveu os serviços de telefone e gás;
bancos como o Comércio e Indústria de
São Paulo, o Comercial do Estado de São
Paulo, o Banco do Estado de São Paulo, o
Sudameris, o London & South America, o
Citibank; grandes casas comerciais, como a
Companhia Mecânica Importadora e a Casa
Prado Chaves; e algumas fábricas.

As estradas de
ferro de São
Paulo surgiram
em decorrência
das exportações
agrícolas e foram
responsáveis
pela expansão
da produção
cafeeira.

José Leal Neto
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

“Meus avôs vieram num porão de navio. Contavam que eram muito pobres na Itália
e que, na época, em 1890, 1880, a situação estava muito difícil na Europa, por isso
resolveram imigrar para o Brasil. Vieram para o trabalho braçal mesmo. Trabalhador
rural, de enxada. Gostaram tanto do Brasil que nunca mais voltaram à Itália. Nem
ensinaram italiano para os filhos, o que eu acho que foi uma perda. O meu pai, por
exemplo, já não falava italiano, porque os pais conversavam em italiano entre si, mas,
quando conversavam com as crianças, falavam em português. Falavam: ‘Aqui é nossa
terra! Aqui nós nos demos bem, vamos ser brasileiros!’”

Guilherme Almeida Gazolla
Coleção Vale Memória, Acervo Museu da Pessoa
A implantação de ferrovias facilitou o escoamento das mercadorias
e o processo de expansão do comércio no interior do país
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Compradores
de fazendas
animaram-se
em construir
uma empresa
e começaram a
comprar uma faixa
de terras para
construir um canal
ferroviário de 7
quilômetros.

Exportação de
manganês
“O consumo de manganês começa a aumentar muito com a
Revolução Industrial [Europa] em pleno apogeu, fim do século 19,
começo do século 20. Compradores de fazendas animaram-se em
construir uma empresa e começaram a comprar uma faixa de terras
para construir um canal ferroviário de 7 quilômetros: da Mina
[Estação Lafaiete, MG] até a Central do Brasil. Era a Estrada de
Ferro Dom Pedro II, que ligava Belo Horizonte a Ouro Preto e Rio
de Janeiro, mas me parece que o dinheiro não deu, não conseguiram,
não tinham capital suficiente. Ainda assim, em 12 de novembro de
1902, saiu o primeiro especial de minério daqui [Lafaiete] para o
Rio de Janeiro, para exportação, compondo um lote de 5 mil e tantas
toneladas de um navio que partiu daqui para a Inglaterra. Era um
grande mercado consumidor e o mais interessante é que as docas
ainda não estavam prontas, o minério que chegava no Rio de Janeiro
era transferido para barcaças levadas para o navio ancorado ao
lado, que, então, o embarcava.”

Celso Gomes
Coleção Vale Memória, Acervo Museu da Pessoa

Raiz da Vale
“A raiz da Vale do Rio Doce foi a estrada. Ela começou em 1901,
Companhia de Estrada de Ferro Vitória-Minas, e depois se
transformou na Estrada de Ferro Vitória-Minas, isso já é outra coisa,
depois é que veio Itabira Iron, aquela coisa toda. Mas a estrada de
ferro foi a primeira coisa que já existiu. Mais para a frente, com
as estações de tratamento de dormentes, os trilhos vieram todos
pregados com talas, parafusados, soldas de trilhos, e instalou-se um
estaleiro de soldas em Governador Valadares que era um espetáculo,
eram trilhos de cento e tantos metros... Construímos vagões abertos
para poder botar os trilhos, que eram depositados à margem das
estradas, justamente nos locais onde eles seriam implantados. Todas
essas medidas de tecnologia bastante avançadas foram tomadas.
Essa é uma das razões do sucesso da Vale: ter cuidado da sua estrada
de ferro e mais tarde da duplicação da linha.”

Hélio Bento
Coleção Vale Memória, Acervo Museu da Pessoa
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Diversificação da produção
Mesmo com esse processo urbano
iniciado, o ruralismo continuou
dominante até que a indústria, na
metade do século 20, adquiriu um
peso maior que o da agricultura no
produto interno bruto (PIB) brasileiro.
Os conflitos de interesses na
determinação da política econômica
dos governos da Primeira República
(1889-1930), dita do “café com
leite” devido ao revezamento de
representantes da agricultura
paulista e da agropecuária mineira
na Presidência do Brasil, são o pano
de fundo econômico e político em
que se dá a gênese do processo de
industrialização brasileiro. Num
primeiro momento, de 1869 a
1914, foi através do processo de
substituição de importações nos
setores têxteis (algodão, juta e lã);
de fabricação e refino do açúcar;
de cervejarias; metalomecânica
que produzia moendas e peças para
engenhos de açúcar, moinhos para
cereais, máquinas para beneficiar
café e arroz, máquinas leves para
agricultura, ferramentas e utensílios.
Durante a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), a produção industrial
brasileira cresceu. Apesar de suas
consequências e perdas, a guerra,
ao reduzir as exportações, criou o
momento propício para investimentos
na indústria. Entretanto, na medida
em que a barreira ao comércio
exterior impedia a compra de
máquinas, não houve aumento da
capacidade produtiva, embora a

produção possa ter crescido em
alguns ramos.
No segundo momento, de 1914 a
1939, o processo de industrialização
brasileiro foi através da substituição
de importações dos seguintes ramos:
cimento, ferro e aço; metalomecânica
de máquinas agrícolas pesadas,
máquinas industriais, aparelhos
elétricos, equipamentos de
construção e de transporte etc.;
papel e celulose; produtos de
borracha; química e farmacêutica;
óleo de caroço de algodão; têxteis
(seda e raiom); carnes congeladas e
industrializadas. Essa periodização e
caracterização são extraídas do livro
Indústria brasileira, de João Antônio
de Paula de Wilson Suzigan.

Apesar de suas
consequências
e perdas, a
guerra, ao
reduzir as
exportações,
criou o
momento
propício para
investimentos
na indústria.

Em 1929, a quebra da Bolsa de
Nova York acarretou uma crise
econômica mundial que atingiu
o Brasil, causando uma grande
queda no preço do café, principal
produto de exportação. Com essa
desvalorização, notou-se que o
Brasil, um país preponderantemente
agrário e exportador de matériaprima, precisava ampliar sua gama de
produtos para não ficar dependendo
da oscilação do preço do café. Dessa
forma, a partir da década de 1930,
para fortalecer a economia, o governo
começou a investir em outras frentes:
de um lado, dando início a um
processo de industrialização, visando
reduzir as taxas de importação e
equilibrar o balanço de pagamentos;
de outro, centralizando a economia.
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... “é inegável
que a
industrialização
e a urbanização
também foram
importantes
estímulos”
para o
desenvolvimento
e a modernização
do campo.

Desdobramentos da indústria
Quando se fala em indústria,
tem-se em mente um território
econômico muito vasto, que
é preciso desdobrar. Primeiro,
diferenciar a indústria extrativa,
que retira matéria-prima do
meio ambiente, da indústria
de transformação, que é a que
transforma a matéria-prima em um
produto final. Esta última pode ser
dividida nos seguintes grupos:

Existem outras formas de classificar a
indústria. No livro Made in Brazil, os
autores usam as seguintes categorias:

Grupo I – Indústrias
predominantemente produtoras
de bens de consumo não duráveis:
mobiliário, produtos farmacêuticos
e medicinais, perfumaria, sabão e
velas, têxtil, vestuário, calçados,
artefatos de tecido, produtos
alimentares, bebidas, fumo, editorial
e gráfica.
Grupo II – Indústrias
predominantemente produtoras
de bens intermediários: minerais
não metálicos, metalurgia, papel
e papelão, madeira, borracha,
couros, peles e produtos similares,
química, plásticos.

O crescimento da indústria criou
uma nova dinâmica. Se o café e
outros produtos agropecuários –
açúcar, cacau, erva-mate, fumo,
algodão, borracha e couro – foram
cada vez mais atraídos pelo
mercado externo, “é inegável que
a industrialização e a urbanização
também foram importantes
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Grupo III – Indústrias
predominantemente produtoras
de bens de capital e bens de
consumo duráveis: mecânica,
material elétrico e de comunicação,
material de transporte, unidades de
apoio a serviços industriais.

Grupo de commodities: insumos
metálicos, química básica, celulose e
papel são exemplos.

governo enfrentou uma realidade
socioeconômica desafiadora: a entrada
maciça em cena dos trabalhadores
urbanos, cujas relações com seus
empregadores precisavam ser
reguladas. Num momento posterior,
o governo começou a intervir mais
ativamente na vida econômica.
O Governo Provisório chefiado
por Vargas adotou medidas
centralizadoras, como a deposição
dos governadores (exceção feita
ao de Minas Gerais) e a nomeação
de interventores nos Estados. O
Poder Legislativo foi dissolvido nas

três esferas: Congresso Nacional,
assembleias legislativas e câmaras
municipais. A centralização não
poupou a economia: a política
cafeeira foi federalizada em 1933
através da criação do Departamento
Nacional do Café (DNC), que
buscava a redução da oferta de café
para que os preços se elevassem.
Houve, com essa medida, “[o]
contingenciamento no escoamento
da produção, por meio de cotas de
exportação, para retenção (...) e
sacrifício (tendo de ser vendido ao
governo a um preço abaixo do custo
para destruição)” (SAES, 1997).

Grupo de duráveis: automóveis e
eletrônicos.
Grupo de tradicionais: alimentos,
têxteis, vestuário.

O sonho com o uniforme

Grupo de difusores de
progresso técnico: bens de capital
eletromecânicos e microeletrônicos
e “setores baseados em ciência,
que fazem parte principalmente dos
complexos eletrônico e químico”.

“No Amazonas, a rapaziada só pensava em ser militar, escola militar ou escola naval.
Isso porque os que lá se matriculavam, quando regressavam durante as férias com
aqueles uniformes bonitos, conquistavam todas as meninas! Então eu quis ser oficial
de Marinha e me preparei, vim para o Rio de Janeiro em 1935. Fiz exame na Escola
Naval. Naquele tempo era difícil porque nós tínhamos 29 vagas e eram 3 mil, 600 e
tantos candidatos. Passava-se por um concurso de beleza, examinavam a sola do pé;
não passava quem tivesse pé chato. Me lembro que passar naquele concurso de beleza
foi uma glória, mas passei no exame físico e depois perdi. A Escola Naval, naquele
tempo, funcionava na Ilha das Enxadas, uma ilha afastada. Estava começando
a construção da nova escola na Ilha de Villegagnon, onde é hoje a Escola Naval,
em frente ao Aeroporto Santos Dumont. E, no meio do curso, nós tivemos que ser
dispensados, os 28 excedentes. Foi uma verdadeira tragédia. Foi uma choradeira
porque nós tomamos trote, fizemos tudo, mas não podíamos usar uniforme, porque
eles não consideravam a gente. Éramos alunos, mas ainda estávamos sub judice. Essa
foi uma grande fase da minha vida, essa expectativa, pois era o meu maior sonho
realmente ser oficial de Marinha.”

estímulos” (SAES, 2010) para o
desenvolvimento e a modernização
do campo.
O fim da Primeira República − por
obra da Revolução de 1930, que
levou Getúlio Vargas ao poder −
abriu um processo modernizador.
Embalado pelo autoritarismo, o novo

Carlos Nunes de Lima
Coleção Vale Memória, Acervo Museu da Pessoa
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Estado Novo
Esse processo político foi marcado,
em 1937, pelo golpe do Estado Novo,
regime que permitiu a Vargas manter-se
no poder até 1945. A industrialização foi
o cerne do projeto de desenvolvimento
de Vargas, cujos pontos centrais foram,
segundo Boris Fausto (2006):
“(...) a implantação de uma indústria
de base, em particular a grande
siderurgia, considerada indispensável
para a industrialização do país; a
nacionalização das jazidas minerais,
quedas d’água e outras fontes de
energia; a nacionalização de bancos e
companhias de seguros estrangeiros;
a expansão dos transportes; o
incremento da produção de carvão
nacional; e a elaboração de políticas
para diversificar as exportações; faziase ainda alusão à implantação do
salário mínimo e à complementação da
legislação trabalhista.”
A emergência da indústria e sua
crescente capacidade de influir nos
rumos da política econômica do governo
de certa maneira explicavam a criação
de condições muito favoráveis ao
setor. “Em 1939, a produção industrial
doméstica já responde por 90% da oferta
de bens de consumo não duráveis”
(GOMES, 2002).

Vargas inicia seu governo em 1930 e acelera o
processo de modernização industrial brasileiro
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Em 1939, eclodiu a Segunda Guerra
Mundial, que durou até 1945. Nesse
momento, com o envolvimento de vários
países na guerra, o Brasil aproveitou a
demanda para impulsionar sua economia,
exportando matérias-primas valorizadas.
Isso fez com que a economia crescesse,
porque com o conflito cresceu a procura

Panorama: a industrialização 33

Com isso, ao
final da guerra,
o Brasil contou
com o aumento
de suas reservas
cambiais, o que
favoreceu o
investimento e
o crescimento
industrial...
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por produtos de outras regiões que não
europeias. Com isso, ao final da guerra,
o Brasil contou com o aumento de suas
reservas cambiais, o que favoreceu o
investimento e o crescimento industrial,
inclusive com a criação de indústrias
que substituíam importações, como a
de motor a álcool. A falta de gasolina
resultava também no uso do gasogênio,
combustível obtido por meio da queima
de carvão.

Início da construção, em Volta
Redonda, da Companhia Siderúrgica
Nacional, na década de 1940

Nos anos de 1940, o estreitamento
das relações do Brasil com os EUA
facilitava a entrada de recursos
estrangeiros no país. A partir desse
movimento, em 1942, foi criada a
Missão Cooke, a primeira missão de
auxílio técnico e industrial com a marca
da presença dos norte-americanos
através da “política de boa vizinhança”,
que rogava parcerias de ajuda mútua
entre os países. A Missão Cooke,
também chamada de Joint BrazilianUnited States Technical Mission, com
a chegada de uma equipe técnica,
tinha como principal objetivo, segundo
Rabelo (2011), “fazer um diagnóstico e
apresentar propostas que propiciassem
o desenvolvimento industrial
brasileiro” para aumentar a produção
– principalmente das indústrias de
base, através de uma tecnologia mais
avançada –, aperfeiçoar os meios
de transporte e promover a reflexão
sobre os usos dos fundos mais
voltados aos investimentos industriais.
Houve também, anos mais tarde, a
Missão Abbink (1948), liderada por
John Abbink e Otávio Gouveia de
Bulhões, que também contribuiu
para a realização do diagnóstico
do processo industrial brasileiro,
propondo algumas medidas.
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Indústria de base
Entre as iniciativas econômicas do
Estado Novo,

As indústrias de base, também
chamadas de indústrias de bens
intermediários ou indústrias
pesadas, incluem principalmente as
indústrias siderúrgica, metalúrgica,
petroquímica e de cimento

“A obra marcante é a Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) (...).
Como não há grandes capitais e as
poupanças privadas são reduzidas
e tímidas, o Estado se lança como
agente econômico (...). De 1941
é a companhia, financiada pelo
Export-Import Bank: com auxílio
dos Estados Unidos e Grã-Bretanha,
constrói Volta Redonda, desde 1946
fornecedora de aço. Encaminhase a questão siderúrgica, com
muitos desdobramentos, empresas
em Minas, no Rio, em São Paulo”
(IGLÉSIAS, 1989).

Outros empreendimentos são a Fábrica
Nacional de Motores (FNM), a
Companhia Nacional de Álcalis (1943),
encarregada de suprir barrilha e soda
cáustica para a indústria química, a
Companhia Vale do Rio Doce, para
extração e exportação de minério. O
primeiro governo Vargas criou o Instituto
do Açúcar e do Álcool, o Departamento
Nacional da Produção Mineral, o
Conselho Nacional de Petróleo e o de
Águas e Energia, a Comissão do Plano
Siderúrgico, o Instituto Nacional do Sal, a
Superintendência do Vale do Amazonas, a
Comissão de Combustíveis e Lubrificantes,
o Instituto Nacional do Pinho e a
Comissão de Planejamento Econômico,
junto ao Conselho de Segurança Nacional.

Ao final da guerra...

300 livros

“Fiz o curso primário em Santa Maria, de quatro anos,
somente com uma professora. Depois fui para Itabira
fazer o curso de admissão para o ginasial, meu pai tinha
se mudado para lá para ser comerciante. A Vale do Rio
Doce tinha chegado em 1942, então Itabira começou a ter
um movimento maior e ele resolveu fazer um comércio
lá. Quando terminou a guerra, em 1945, ele teve muitos
problemas financeiros e a loja dele quebrou. Era loja de
armarinhos e tecidos. Quando quebrou, ele voltou para
Santa Maria de Itabira. Nesse período, com a dificuldade
financeira, eu parei de estudar. Eu estava na terceira série
ginasial, e nós, os filhos, tivemos que nos preocupar com
nossa vidas. Tínhamos 15, 16 anos.”

“Em 1945, a situação estava péssima. A nossa família se
mudou para uma cidade chamada Crateús, uma cidade
muito antiga. Lá tinha uma coisa maravilhosa, uma pequena
biblioteca pública doada pelo Instituto Nacional do Livro,
criado no final do governo Vargas pelo Augusto Meyer. Ele ia
aos municípios e se propunha a dar uma biblioteca desde que
ele tivesse uma salinha pelo menos. Ele não mandava livro
ruim, só mandava livros da maior qualidade. Quando eu
cheguei em Crateús, tinha um biblioteca daquelas, eram 300
volumes! Eu, em 1949, saí de lá com todos aqueles 300 livros
lidos, menos os dois que eram escritos em latim.”

Helcio Pires Guerra
Coleção Vale Memória, Acervo Museu da Pessoa

O governo Dutra
Um golpe militar depõe Vargas
em outubro de 1945. Eleições
presidenciais já haviam sido
convocadas e se realizaram em
dezembro, dando a vitória ao general
Eurico Gaspar Dutra.
O governo Dutra permitiu o uso
de divisas acumuladas durante a
Segunda Guerra (pouco mais de US$
700 milhões, equivalentes a US$ 7,1
bilhões de 2011) para a importação
de bens supérfluos e de produtos
similares aos fabricados no país.
O esgotamento das divisas
levou o governo, em junho de
1947, a promover uma inflexão.
Reintroduziram-se os controles
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Mário Bezerra Pontes
Coleção Memória Petrobras,
Acervo Museu da Pessoa

cambiais, medida que marcou
o início da transição para um
segundo período.
Nos dois últimos anos do governo
Dutra, “a industrialização foi
ajudada por uma política de crédito
mais liberal” (BELOCH e ABREU,
1984). O produto industrial cresceu
a taxas mais elevadas do que o
PIB. A produção brasileira de aço
passou de 205,9 mil toneladas, em
1945, para 788,5 mil toneladas, em
1950, efeito da entrada em operação da
Companhia Siderúrgica Nacional.
Nos cinco anos de governo Dutra, a
produção industrial cresceu a taxas mais
elevadas do que as do PIB.
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A Petrobras, fundada em 1953
durante o governo Vargas,
implantou em várias regiões do
país usinas de processamento
de óleo bruto. A Refinaria
Presidente Bernardes
localizada no município de
Cubatão, em São Paulo,
produz entre outros, óleo
diesel, butano, gasolina comum
e gasolina de aviação
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O segundo
governo Vargas
O período transcorrido entre a
posse de Getúlio Vargas, em 31
de janeiro de 1951, e seu suicídio,
em 24 de agosto de 1954, é de
exacerbado confronto entre adeptos
e adversários do presidente. Essas
forças deram origem às correntes
“nacionalista”, que defendia o
monopólio estatal, e “entreguista”
que, por sua vez, defendia uma maior
participação de capital externo.
Essas frentes se defrontaram por
décadas na cena nacional.
Segundo Maria Celina d’Araújo (s/d):
“O segundo governo Vargas foi
o primeiro, na história do país,
a criar um órgão permanente
de planejamento encarregado
de estudar e formular projetos
ligados às principais necessidades
econômicas nacionais. Sua
importância pode ser atestada
pela quantidade de propostas e de
projetos que formulou ou examinou,
entre eles os da Petrobras, Fundo
Nacional de Eletrificação, Plano
Nacional do Carvão, Capes,
Reforma Administrativa, Carteira
de Colonização do Banco do Brasil,
Instituto Nacional de Imigração,
Comissão de Política Agrária,
Comissão de Desenvolvimento
Industrial, Banco do Nordeste.”
Como havia acontecido com o
financiamento da Usina de Volta
Redonda durante a Segunda
Guerra, a política do governo
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Getúlio Vargas volta a ser eleito e
assume o poder a 31 de janeiro de 1951
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Vargas procurava tirar partido da
conjuntura internacional, agora
relacionada ao envolvimento
americano na Guerra da Coreia
(1950-1953). O Brasil acenou com
apoio político e, eventualmente,
militar aos Estados Unidos.
Em troca, pediu a instalação
no país de fábricas de material
bélico e a concessão de créditos
bancários para um programa de
industrialização e obras públicas.

... foram
elaborados
projetos
principalmente
nas áreas
que poderiam
implementar
e modernizar
o desempenho
industrial
brasileiro, por
exemplo em
novas técnicas
agrícolas e
melhorias
na rede de
transportes.
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Nesse momento, foi estimulado
ainda mais o desenvolvimento
econômico e iniciou-se uma
nova fase de industrialização,
que se tornou mais efetiva com
a criação do Plano Nacional de
Reaparelhamento Econômico
(dito Plano Lafer), em 1951, cujo
principal objetivo era promover
a expansão dos serviços de
infraestrutura, especialmente em
transporte e energia, fundamentais
para o processo de industrialização.
Também foi através dele que o
Congresso aprovou o monopólio
estatal do petróleo e o governo
manteve a política de sustentação
do preço do café.
Nesse mesmo ano, mais
uma iniciativa colaborativa
foi estabelecida: a Comissão
Mista Brasil-Estados Unidos
(CMBEU),que foi mantida até
1952. Nela, trabalharam quase 200
técnicos, tanto americanos como
brasileiros. Durante dois anos, ela
analisou os principais problemas
econômicos do país, partindo dos
estudos e diagnósticos elaborados
pelas missões anteriores. A partir

dos resultados, foram elaborados
projetos principalmente nas áreas
que poderiam implementar e
modernizar o desempenho industrial
brasileiro, por exemplo em novas
técnicas agrícolas e melhorias na
rede de transportes. Para gerir o
Fundo de Reaparelhamento e para
dar sequência a esses projetos,
a Comissão Mista sugeriu a
estruturação de um banco de
desenvolvimento e, dessa forma, foi
criado, em 1952, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico – o
BNDE –, que na década de 1980
passou a ser denominado Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
“O Plano Lafer [segundo
o Dicionário HistóricoBiográfico Brasileiro], que
(...) foi em certa medida
precursor do Plano de Metas
do período juscelinista, foi
acompanhado pela criação, em
1952, do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
[BNDE] (...). Ainda com
a finalidade de ampliar os
estímulos ao desenvolvimento,
foram criados o Banco
do Nordeste (1952) e a
Superintendência do Plano
de Valorização da Amazônia
(SPVEA), em 1953.”
A política de substituição de
importações e de implantação
de um forte setor industrial, na
qual competia ao Estado o papel
principal na constituição de uma
infraestrutura básica, enfrentou
problemas:

“Dentre eles destaca-se o
avanço da inflação. (...) Outro
dado importante se encontra
no fato de que a expansão
industrial vinha acompanhada
de estrangulamentos nas áreas
de transporte e energia, o que
acarretava a elevação de custos e
do preço final dos produtos. Dada
a natureza dos investimentos
em infraestrutura, as medidas
tomadas pelo governo só poderiam
surtir efeito a médio e longo
prazo” (FAUSTO, 2006).

Dispensados!
“Achamos muito bom o suicídio de Getúlio Vargas, porque não teve
aula, todo mundo bateu palma: ‘Oh, feriado!’ Aí houve um movimento
dos operários em Belo Horizonte. A gente começava a gritar: ‘A polícia
vem aí!’ Saía todo mundo correndo, vinha a cavalaria. Aquilo foi só no
dia do suicídio de Getúlio, que houve uma movimentação, comícios, os
operários, digamos, os trabalhadores. A aula foi suspensa porque ele
se suicidou de manhã. A notícia chegou às 9 horas. Naquele tempo a
notícia era mais lenta, acho que foi de madrugada. Aqui no Rio, acho
que aconteceu às 4h30 da manhã. A notícia chegou em Belo Horizonte
às 8, 9 horas.”

Domingos Drummond Torres
Coleção Vale Memória, Acervo Museu da Pessoa

Último ato
Em resposta a um movimento civil
e militar para derrubá-lo, Getúlio
se suicidou. Quem assumiu foi
seu vice, João Café Filho. Até
vigorar a Constituição de 1988,
os candidatos a presidente e a
vice-presidente eram votados em
eleições separadas. Podiam ser
eleitos políticos de partidos opostos.
Café Filho era antagonista do
Estado Novo e concluiu o mandato
acentuando a abertura do país ao
capital estrangeiro, iniciada por
Vargas e, na sequência, Juscelino
Kubitschek foi eleito em 3 de
outubro de 1955.

Plano de metas
Juscelino Kubitschek assumiu a
Presidência com um plano de 30
metas distribuídas pelos setores de
energia, transportes, alimentação,
indústrias de base e educação.

“Caberia ao Estado controlar e
orientar tudo o que significasse
criação de riquezas” (GOMES, 2002).
“A industrialização brasileira
alcançava alguma autonomia,
vinculando-se a um conjunto de
políticas públicas que buscavam,
por meio de incentivos e subsídios,
promover o crescimento econômico do
país, do qual derivariam o bem-estar
e o progresso social da população”
(GOMES, 2002).
Na área das indústrias de base, o
Plano de Metas previu o aumento
da produção de aço, alumínio e
outros metais não ferrosos, cimento,
papel, celulose e borracha, e tratava
ainda da implantação das indústrias
automobilística, naval, de maquinaria
pesada e de equipamento elétrico. A
interferência do Estado no processo de
desenvolvimento provocou alteração do
perfil do setor industrial:
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“Com a expansão da CSN (e sua
transformação num estabelecimento
integral, produzindo de ferro-gusa a
laminados e chapas), a ampliação das
empresas tradicionais (Belgo-Mineira
e Mineração Geral do Brasil, do
Grupo Jaffet, Acesita, Mannesmann
e Aliperti) e com os projetos da
Companhia Siderúrgica Paulista
(Cosipa) e da Usina Siderúrgica
de Minas Gerais (Usiminas)”
(BOJUNGA, 2001).
Em outras palavras, os setores de
bens de produção e de consumo
duráveis – como as indústrias de aço,
mecânicas, elétricas e de equipamentos

de transporte – foram o cerne dos
investimentos realizados, que resultaram
no desenvolvimento da estrutura
industrial, que aumentou cerca de
80%, levando o país a um crescimento
de 5% ao ano em média na economia,
excedendo as expectativas.

Juscelino Kubitschek, eleito
a 3 de outubro de 1955,
lança O Plano Nacional de
Desenvolvimento, cujo lema era:
“50 anos em 5”

Com o aumento da industrialização,
o índice de importações caiu, mas a
inflação aumentou e superou a previsão
de 13,5%, ficando em torno de 25% ao
ano, entre 1957 e 1960. Nesse período,
finais dos anos 50, enquanto a área
industrial aumentava sua participação
no PIB, a da agricultura foi diminuindo
gradativamente.

Juscelino Kubitschek, eleito presidente do Brasil em 1955, adota medidas para incentivar o progresso econômico do país, estimulando a industrialização
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Interiorização e integração
Brasília foi projetada e construída
com o intuito de ser a nova capital
do país e, para isso, seu urbanismo
tem soluções modernas para o
trânsito da época: deve-se menos
a uma falta de preocupação com o
pedestre, por parte de Lúcio Costa,
o principal planejador, e mais ao
empenho em mostrar o Brasil como
país urbano-industrial. Além disso,

o projeto de Brasília, inaugurada em
abril de 1960,
“(...) apontava para duas direções:
a interiorização do poder do Estado,
assegurando a integração efetiva do
vasto território, e a afirmação das
potencialidades da economia brasileira,
sobretudo rumo à industrialização”
(PILAGALLO, 2003).

As obras de construção da nova
capital começaram em 1956

João Goulart governou entre 1961 e 1964, mantendo a política de captação de recursos
externos para a realização das medidas econômicas e sociais de caráter nacionalista

De casa nova
Jânio Quadros foi eleito presidente
pelo Partido Trabalhista Nacional
(PTN), com 48% dos votos. Jânio
começou seu governo com um déficit
no balanço de pagamentos e inflação
em alta, a mais de 30%, claros sinais
de um período de retração econômica.
Com os problemas econômicos
anunciados, os movimentos sociais
também começaram a se mobilizar
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e aconteceram greves de diversas
categorias, em várias regiões do país.
O presidente em exercício começou seu
mandato tentando resolver as questões
econômicas em relação, principalmente,
à dívida externa e à desvalorização da
moeda. Sem o controle da crise política, no
entanto, Jânio Quadros renunciou em 25 de
agosto de 1961, sete meses após a posse.
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Nesse momento, houve uma
exacerbação de antagonismos que
colocou o país à beira de uma guerra
civil, porque os ministros militares
recusam-se a dar posse ao vicepresidente, João Goulart, eleito pelo
PTB (Partido Trabalhista Brasileiro).
Jango, como é conhecido, assumiu em 7
de setembro de 1961.

reformas estruturais e, ao mesmo
tempo, comportar ajustamentos de
curto prazo” (FURTADO, 1997).

A ascensão dos
militares

O plano − que seria ao mesmo
tempo anti-inflacionário e
desenvolvimentista – fracassou:

João Goulart, que era vice, assumiu
a Presidência em decorrência da
renúncia de Jânio Quadros. Havia um
descontentamento político, econômico
e social generalizado graças a, entre
inúmeros fatores, uma desaceleração
do crescimento econômico. Ele foi
deposto no dia 1º de abril, por um
golpe militar, com apoio de amplos
setores da população. Pela primeira
vez na história do Brasil, o poder
passou a ser exercido diretamente
pelas corporações militares das três
Forças, sob a hegemonia do Exército.

A economia
desgovernada

A Vale do Rio
Doce tinha
comprado
os primeiros
supercaminhões
para transportar
minério de ferro
da mina até o
britador. Eram
caminhões
que pegavam
35 toneladas
de carga.
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O economista Celso Furtado,
que foi diretor do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
(BNDE) e superintendente da
Sudene (Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste)
no governo Juscelino Kubitschek,
foi encarregado por Goulart de
elaborar um plano para os três
anos restantes de mandato. “O
plano deveria abrir caminho a

“Em primeiro lugar, porque, para dar
certo, dependia da entrada de capital
estrangeiro, e os Estados Unidos não
estavam dispostos a financiar um
governo que viam com desconfiança
cada vez maior [devido à influência
que nele tinham correntes nacionalistas
e sindicatos de trabalhadores]. Em
segundo lugar, porque a eficiente
pressão sindical impediu que os
reajustes salariais ficassem aquém
da inflação. Resultado: os preços
continuaram subindo num ambiente
de pífio crescimento econômico.
Com as principais metas de curto
prazo fora do alcance, Jango desistiu
do plano em menos de seis meses”
(PILAGALLO, 2003).

35 toneladas
“O Departamento de Obras estava asfaltando
a estrada que liga Itabira à BR 282, que é a
estrada que vai de Goiânia até Vitória, passa
por Belo Horizonte e vai até Vitória. Essa
estrada já estava sendo asfaltada quando o
Juscelino Kubitschek tinha acabado de sair do
governo. A ligação de Itabira até essa estrada
foi pedida e a Vale do Rio Doce é que estava
fazendo o asfalto ali. Então o primeiro serviço
meu foi esse, foi participar da construção
dessa estrada. A Vale do Rio Doce tinha
comprado os primeiros supercaminhões para

transportar minério de ferro da mina até o
britador. Eram caminhões que pegavam 35
toneladas de carga. Na época já eram um
assombro. Esses caminhões só faziam esse
percurso, pegavam o mineral e traziam no
britador, punham no britador e voltavam
para encher de novo. Então tinha que
fazer um pavimento especial para esses
caminhões rodarem.”

Renato Gomes Moretzsohn
Coleção Vale Memória,
Acervo Museu da Pessoa

O general Humberto Castelo Branco
foi eleito indiretamente presidente da
República. O novo regime instaurou
uma política de contenção de salários –
apelidada de arrocho salarial – e de corte
de gastos públicos. Foi criado o Banco
Central para cuidar especificamente
da moeda. Houve uma reaproximação
político-econômica com os Estados
Unidos, graças à aprovação de uma
nova lei que regulava os investimentos
estrangeiros e a remessa de lucros.
Elaborou-se o Programa de Ação
Econômica do Governo (Paeg) que:
“(...) buscou controlar os gastos
dos Estados, ao propor uma lei que
proibia que eles se endividassem sem
autorização federal. O reequilíbrio
das finanças da União foi obtido
através da melhora da situação
das empresas públicas, do corte
dos subsídios a produtos básicos
como o trigo e o petróleo, que
eram importados a uma taxa de

câmbio mais baixa, e do aumento
da arrecadação de impostos. (...) A
introdução da correção monetária
para o pagamento dos impostos em
atraso contribuiu também para que,
pelo menos em parte, ser devedor
do Estado deixasse de ser um bom
negócio” (FAUSTO, 2007).
Com o Paeg, além de uma pequena
melhora nas dívidas públicas, houve
uma diminuição da inflação, mas essas
medidas quase não foram vistas, porque
nesse período também, entre 1964 e
1967, foi registrada a queda de 20 pontos
percentuais no valor real dos salários.

Os primeiros atos institucionais
Durante o período do regime militar, foi decretada uma série
de atos institucionais sem a aprovação popular ou legislativa
para reger a vida social e pública dos brasileiros.
O primeiro instrumento político pós-golpe foi o Ato
Institucional n° 1, que conferia ao Executivo poder legal
para a cassação de mandatos e a suspensão dos direitos
políticos de parlamentares, políticos, intelectuais, diplomatas
e membros das Forças Armadas. Além de conceder
autonomia ao Executivo para declarar o estado de sítio,
sem prévia autorização do Congresso.
Em outubro de 1965, foi lançado o Ato Institucional nº
2, que, entre outras medidas, instituía eleições indiretas
para a Presidência da República, decretava a dissolução
dos partidos políticos existentes e reforçava ainda mais os
poderes do presidente. O mandato do marechal Castelo
Branco foi estendido até 1967. A legislação partidária
permitia a organização de apenas dois partidos, que
passaram a ser representados pela Aliança Renovadora
Nacional (Arena), a situação, e o Movimento Democrático
Brasileiro (MDB), a oposição institucionalizada.
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A crise econômica já estava
instalada em todo o sistema
produtivo nacional, e os setores
mais atingidos foram o de
vestuário, o de alimentos e o
da construção. Ainda como
consequência da crise, temse o aumento do número de
desemprego, de falências e
concordatas de empresas privadas.
O governo acabou com a
estabilidade no emprego após dez
anos de contratação, ao instituir
o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), e aprovou
uma lei de greve que tornou muito
difícil esse tipo de manifestação de
trabalhadores. Mediante eleição
indireta, em regime de exceção,
o general Artur da Costa e Silva
foi escolhido sucessor de Castelo
Branco.

No dia do seu aniversário, em 3 de outubro de 1966, Costa e Silva foi eleito
presidente da República pelo Congresso Nacional, obtendo 294 votos. Foi candidato
único pela Arena. O MDB absteve-se de votar. Seu governo durou de 1967 a 1969
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Mediante
eleição indireta,
em regime
de exceção, o
general Artur da
Costa e Silva
foi escolhido
sucessor de
Castelo Branco.

Em 1968, foi lançado o Programa
Estratégico de Desenvolvimento
(PED) num período em que o
contexto externo apresentava
um quadro positivo de mais
disponibilidade de créditos
financeiros, menores taxas de
juros, graças à expansão do
comércio internacional. O PED
definiu a política econômica para
os anos de 1968 a 1970 e, a partir
dele, algumas medidas foram
adotadas e, com elas, houve um
movimento de superação da crise
e de retomada do crescimento: a
indústria se expandiu e apresentou
uma participação maior, o que
repercutiu num desenvolvimento
econômico de mais de 9%, em seu
primeiro ano.
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AI-5
O Ato Institucional número 5 é o mais duro dos decretos
publicados pelo regime militar no ano de 1968. Nele estava
prevista a suspenção das garantias dos direitos individuais,
como o habeas corpus e a prisão e coação de cidadãos
“perigosos” violenta e arbitrariamente, além de uma
censura à mídia e a atividades culturais, institucionalizando
a repressão. Somente dez anos depois, os 17 atos
institucionais foram revogados para uma abertura política −
“lenta e gradual”.

Com o objetivo de ocupar e desenvolver as regiões
Norte e Centro-Oeste do país durante o período
do “milagre econômico”, concluíram-se as rodovias
Cuiabá-Santarém e a Transamazônica em 1970

Um dos projetos voltados para
a integração nacional do governo
Médici foi a construção da
barragem de Itaipu, em 1974, na
fronteira entre Brasil e Paraguai

Coerção e “milagre”
De um lado, a repressão aos direitos e
garantias individuais e a intensificação da
censura aos meios de comunicação. De
outro, o governo federal começou a montar
uma máquina de propaganda capaz de,
enquanto durasse a “bonança”, conquistar
corações e mentes.
Em 1969, o general Emílio Garrastazu
Médici tomou posse. Se por um lado
seu governo foi conhecido por conta
das denúncias de repressões violentas,
por outro lado, houve a instituição do I
Plano Nacional de Desenvolvimento (I
PND), lançado em 1972, logo depois do
Programa Metas e Bases para a Ação
de Governo (1970-1974). O I PND
(1972-1974) “esteve mais voltado para
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grandes projetos de integração nacional
(transportes, inclusive corredores
de exportação, telecomunicações)”
(ALMEIDA, 2004). Em resumo,
tratava-se de:
“(...) grandes projetos de integração
nacional (transportes, corredores
de exportação, telecomunicações;
Ponte Rio-Niterói, Rodovia
Transamazônica, Hidrelétrica de Três
Marias, Barragem de Itaipu); planos
especiais de desenvolvimento regional;
expansão dos investimentos estatais
e uso da capacidade regulatória do
Estado: empresas públicas eram
integradas às políticas do governo”
(ALMEIDA, 2005).
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O desenvolvimento
brasileiro não foi
um caso isolado.
Ele acompanhou
um contexto
internacional
positivo, que se
estendeu até
1973.

O I PND resultou, portanto, em
uma expansão na economia nacional,
com estabilidade inflacionária e
ampliação do parque industrial que,
por sua vez, resultou num mercado
interno em desenvolvimento e num
crescente número de empregos.
O período ficou conhecido como
“Milagre Brasileiro” e foi rapidamente
transformado em propaganda
institucional do governo militar.

O desenvolvimento brasileiro
não foi um caso isolado. Ele
acompanhou um contexto
internacional positivo, que
se estendeu até 1973. A
crise internacional afetou
profundamente o Brasil. O país
sentiu o impacto da alta dos preços
do petróleo, que quadruplicou,
porque importava cerca de 80% do
petróleo que consumia.

Primeiro choque do petróleo
Em fins de 1973, a Organização dos Países Produtores
de Petróleo (Opep) decidiu aumentar o preço do barril de
petróleo de 2,90 para 11,65 dólares, porque foi descoberto
que o petróleo é um bem não renovável, ou seja, que se
esgota. O mundo todo foi afetado e a maior parte dos países
da Europa e os Estados Unidos entraram em recessão.

O II Plano Nacional de Desenvolvimento
Em 1974, o general Ernesto Geisel
venceu a eleição indireta e deu
continuidade à política econômica
do governo anterior. Em resposta
ao choque do petróleo, lançou o II
Plano Nacional de Desenvolvimento,
que tinha como objetivo estimular o
processo de industrialização no que se
refere, principalmente, a investimentos
no setor de insumos básicos – com
foco nas petroquímicas, siderúrgicas e
mineradoras –, bens de capital, alimentos
e energia. Diversificando e consolidando
o parque industrial nacional.
O II PND, segundo Boris Fausto (2007):
“(...) buscava completar o processo de
substituição de importações instalado
há décadas no país, mudando o seu
conteúdo. (...) Já não se tratava agora

de substituir a importação de bens de
consumo, mas de avançar no caminho
da autonomia no terreno dos insumos
básicos (petróleo, aço, alumínio,
fertilizantes etc.) e da indústria de
bens de capital. (...)
O II PND tratou de incentivar os
investimentos da grande empresa
privada na produção de bens de
capital. Todo o sistema de incentivos
e créditos do BNDE foi lançado
nesse esforço.”
Esse plano trouxe mudanças
estruturais, mas a grandes custos, como
aumento considerável de gastos com
a importação de petróleo. A fase do
“Milagre Brasileiro” já se mostrava sem
forças e estava prestes a acabar.

O Presidente Ernesto Geisel
toma posse em 1974,
permanecendo no poder
até 1979. Em seu governo,
buscou formular uma política
de maior abertura democrática
através da “distensão lenta,
segura e gradual”

Fazendo paletó
“O governo militar construiu Tucuruí. De repente: ‘Temos aqui uma
enorme planta gerando energia elétrica. O que nós vamos fazer com essa
energia elétrica?’ ‘O que consome energia elétrica?’ ‘Alumínio.’ ‘Quem
entende de alumínio?’ ‘Ninguém.’ ‘Ah, mas a Vale tem bauxita, bauxita faz
alumina, alumina faz alumínio.’ Então, tem o botão, vamos fazer o paletó.
O Eliezer [Batista] deve ter usado essa frase, ele gosta dela: ‘Quem tem o
botão faz o paletó.’ Criou-se a Albras (Alumínio Brasileiro S.A.).”

Wilson Nélio Brumer
Coleção Vale Memória, Acervo Museu da Pessoa
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Inovações
tecnológicas
“Depois começamos a comprar as máquinas
rotativas, de maior produtividade. Naquela época, só
comprávamos equipamentos nacionais, porque não tinha
como importar. A importação de equipamentos estava
proibida. E não existia o blister, era tudo strip, aquele
alumínio que até hoje ainda existe. O Aché ainda não
tinha as máquinas de blister. Faziam-se muitos produtos
injetáveis, ampolas... Depois vieram outros produtos.
Daí nós já começamos a pensar nos equipamentos de
maior vulto. Nessa fase da obra, passamos a adquirir
equipamentos e a instalar lá na fábrica nova.”

Antonio Gilberto Depieri
Coleção O Aché Vai Contar a Sua História,
Acervo Museu da Pessoa

Aprendizado
acalorado
“Eu fui criado em Piracicaba, em uma família
absolutamente tradicional. Saí desse ambiente para
São Carlos, onde havia processo muito acalorado de
discussões políticas, estava em discussão a anistia, a
formação dos partidos. Justamente na época que o
movimento sindical começou a se fortalecer e houve
também o surgimento do PT. Eu comecei na universidade
em 1977 e saí em 1982. Tínhamos palestras com os
políticos que estavam sendo anistiados. Foi um período
muito rico e muito turbulento ao mesmo tempo. E foi um
período de aprendizado de viver em uma comunidade
universitária, de conviver com a diversidade, as grandes
diferenças ideológicas, culturais.”

Adilson José Spolidoro
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial
no Brasil, Acervo Museu da Pessoa
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Processo de abertura política
Geisel foi o único general-presidente que conseguiu
escolher o sucessor, general João Figueiredo,
comprometido com a abertura política. Seu mandato foi
de seis anos. Em agosto de 1979, a aprovação da Lei de
Anistia permitiu a volta ao Brasil de políticos exilados
durante os anos de regime autoritário. A extinção do
bipartidarismo forçado, anteriormente formado pela Arena
(Aliança Renovadora Nacional) e pelo MDB (Movimento
Democrático Brasileiro), produziu a fragmentação da
oposição, que nos anos seguintes se dividiu entre PMDB
(Partido do Movimento Democrático Brasileiro), PDT
(Partido Democrático dos Trabalhadores) e PT (Partido
dos Trabalhadores). O PDS (Partido Democrático Social)
é o sucessor da Arena.
A abertura política seguiu adiante a despeito da crise
econômica, que gerou uma estagnação nos processos de
crescimento do Brasil e de toda a América Latina. Em
março de 1979, o governo Figueiredo se iniciou tentando
realizar uma política restritiva, que encontrou reações: no
meio empresarial, dos que ganhavam com a inflação, e no
próprio governo, dos que usavam recursos públicos em
obras que lhes propiciavam popularidade. Tentava-se uma
revisão das políticas internas para superação da crise.
O desequilíbrio da balança comercial e as pressões
inflacionárias já haviam começado a se manifestar, mas
estas marcaram toda a década que estava começando, a
de 1980. Com isso, aumentava a dependência econômica
em relação aos países estrangeiros e o consequente
endividamento público. Mas o período de instabilidade não
era exclusivo do Brasil.
Com a segunda crise do petróleo, a dívida externa
brasileira aumentou, essencialmente, por conta do volume
de petróleo importado. Como medida para aliviar a crise,
começou-se a pensar em estratégias para a diminuição da
dependência dessa fonte de energia.
Recessão. Menor poder de compra. Desemprego.
Assim foram os anos de 1981 a 1983. Em 1982, a
situação no México estava insustentável e o país fez o

pedido de moratória, o que dificultou, ainda
mais, a situação do Brasil, porque ficou mais
difícil conseguir empréstimos, uma vez que
os bancos internacionais passaram a não
conceder créditos no caso de países nas
mesmas circunstâncias. Dessa maneira. “a
obtenção de novos empréstimos era cada
vez mais difícil e os prazos para pagamento
se estreitavam”, escreve Boris Fausto, na
intenção de se evitar novos pedidos de
moratória. E a economia mundial enfrentava
agora uma recessão.
Politicamente, nesse mesmo ano, realizaramse simultaneamente em todo o país eleições
para governadores, deputados estaduais,
senadores, deputados federais, prefeitos e
vereadores. Oposicionistas foram eleitos
em dez Estados − Acre, Amazonas,
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de
Janeiro e São Paulo −, onde moravam
58,5% dos habitantes do país. Os Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Paraná concentravam 80% do produto
industrial brasileiro.
O sistema de crédito privado da economia
se desarticulou. As empresas fugiram
do crédito bancário e passaram a usar
recursos próprios (poucos), o que restringia
a renovação de equipamentos e processos
produtivos. Isso ampliou a defasagem do
parque industrial. O retrato das condições
de transporte e atividades conexas
(armazenagem e terminais, principalmente
portuários) foi de degradação física e
obsolescência. Houve problemas também
nas áreas de energia e telefonia. Com isso, o
Brasil teve que recorrer ao Fundo Monetário
Internacional (FMI) em 1983, porque as
reservas tinham sido esgotadas. Com a
moratória mexicana, o país teve que aceitar
os critérios do Banco Mundial, o que

Segunda crise do petróleo
Após a deposição do governante do Irã, o xá
Mohammad Reza Pahlavi, em janeiro de 1979, e a
vitória, no mês seguinte, de uma revolução liderada pelo
líder religioso Ruhollah Khomeini, o preço do barril de
óleo cru pula de US$ 15,85 para US$ 39,50. A taxa de
juros americana de referência sai de uma média de 11,2%
em 1979 para um pico de 21,5% em meados de 1981.

No olho do furacão
“Me formei em plena crise, uma tremenda falta de emprego,
porque nós estávamos na segunda grande crise do petróleo.
Quando eu entrei na White Martins, em 1976, nós visitamos
o pessoal que estava se formando na faculdade, e eles tinham
quatro, cinco, seis propostas de emprego, cinco anos depois,
quando eu me formei, em 1980, ninguém tinha quase nenhuma,
porque estávamos em plena crise do petróleo.”

Carlos José Macedo
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial
no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

A escola Petrobras
“O Brasil vinha lentamente explorando e produzindo petróleo
e Geisel percebeu: ‘Por que não trazer outras escolas geológicas,
que pensam diferente?’ Não pensam melhor, pensam diferente.
O senhor Geisel percebeu: ‘Vamos trazer outras escolas’, e
ofereceu os contratos de risco − se descobrir tem que pagar
os impostos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, uma
parte do óleo fica para a empresa, a outra parte fica para a
Petrobras. É melhor a riqueza explorada do que a riqueza toda
a vida lá debaixo da terra.”

Carlos Alberto Rabaça
Coleção Memória Petrobras, Acervo Museu da Pessoa
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gerou uma série de contestações e
desentendimentos entre as partes.
No ano seguinte, se por um lado se
pôde sentir uma volta ao crescimento
e ao desenvolvimento das atividades
econômicas, motivada pela diminuição
das importações e seu contrário, o
incremento das exportações; por outro,
a inflação continuava a subir...

Tancredo Neves foi o
primeiro presidente civil eleito
indiretamente após 20 anos de
ditadura, iniciada com o golpe
de Estado de 1964

É também no ano de 1984, que
ocorreu o maior movimento cívico da
história do país. Com toda a inflação
e as movimentações econômicas,
o povo brasileiro uniu-se em favor
da convocação imediata de eleições
diretas para presidente da República.
A eleição indireta, em 15 de janeiro
de 1985, consagrou o oposicionista
Tancredo Neves. O presidente eleito
adoeceu, foi internado na véspera da

posse e veio a falecer semanas depois.
José Sarney, que com ele formava a
chapa, foi empossado na Presidência
da República.
Mesmo com uma trégua da crise, com
a balança comercial brasileira positiva
e o pagamento da dívida externa, a
inflação não foi contida: no início de
1986, chegou a 500% em projeção
anualizada. Em 28 de fevereiro, o
governo decretou o Plano Cruzado,
primeiro de uma sucessão de esquemas
anti-inflacionários. Preços e salários
foram congelados e, ao mesmo tempo,
foi dado um reajuste do salário mínimo
pelo valor médio dos seis meses
anteriores, mais um abono de 8%.
O consumo cresceu a tal ponto que
muitas fábricas instituíram um terceiro
turno de trabalho.

Planos econômicos

Dificuldades

Novas tentativas de contenção
da inflação foram feitas durante o
governo Sarney: Planos Bresser
(1987) e Verão (1989). O país
conheceu, pela primeira vez, a
hiperinflação. Em 1987, o Brasil
declarou moratória do pagamento dos
juros da dívida externa. Nesse mesmo
ano, houve uma crise dramática na
Bolsa de Valores de Nova York. Em
1988, o Brasil fez acordo com o
Fundo Monetário Internacional (FMI).

“A década de 1980 foi uma década de dificuldades. Eu me recordo
de equipes da Usiminas serem deslocadas das suas atividades natas
para prestar serviços em outras atividades porque aquela área estava
ociosa ou tinha algum problema de demanda de produtos.”

No período decorrido entre 1980
e 1993, a economia brasileira foi
submetida às consequências negativas
do segundo choque do petróleo e
das altas taxas atingidas pelos juros
internacionais, em 1979. A inflação
foi alta ao longo de toda a década,
chegando a ultrapassar a linha
demarcatória da hiperinflação.
A Constituição de 1988, que ainda
vigora, determinou a realização,
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José Fonseca Duarte Júnior
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

em 1989, da primeira eleição direta,
quando, de fato, a população teve
a possibilidade de voto para a
Presidência da República desde 1960.
Para se ter a dimensão das mudanças
ocorridas no país, o eleitorado passou,
em 29 anos, de 12 milhões para 82
milhões, uma evolução que espelha
mudanças demográficas e jurídicas
(analfabetos e pessoas com idade
entre 16 e 18 anos passaram a ter
direito ao voto). O candidato eleito foi
Fernando Collor, que tomou posse no
dia 15 de março de 1990.

Lidando
com imprevistos

Voltas
no quarteirão

“A inflação é vil principalmente para a população mais
pobre. Mas pelo lado profissional foi uma experiência
enriquecedora. Você imagina: ‘O número de zeros
estourou dentro do sistema, você está na casa acima
do trilhão.’ A visão era de curtíssimo prazo, não era o
ano que vem, e sim daqui a três dias... Esse cenário cria
uma capacidade de lidar com o imprevisto.”

“Eu me formei em 1983. Saiu um anúncio no quadro do Centro Acadêmico
de que a Brinquedos Grow estava precisando de um estagiário de Engenharia
Mecânica. Eu fui lá no outro dia, sete horas da manhã. A Brinquedos Grow
ficava num quarteirão enorme e tinha uma fila na portaria, ela saía dava
uma imensa volta, e quase fechava. E os porteiros riam, falavam: ‘Olha, mais
um engenheiro.’ E nós: ‘Na situação atual, é melhor ser porteiro.’ A economia
estava num processo recessivo muito forte naquela época.”

Carlos Alberto Heitor de Paiva
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial
no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

Abílio Tasca
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa
Panorama: a industrialização 59

O dinheiro sequestrado
O presidente eleito na primeira eleição
desde 1960 foi Fernando Collor de
Mello. Ele anunciou que sua prioridade
seria o combate à inflação por meio da
modernização do Estado nos âmbitos
fiscal, patrimonial e administrativo.
Uma das maneiras através da qual esse
programa se realizaria seria a privatização.
Nesse mesmo ano, pela primeira
vez na história do país, houve um
congelamento de depósitos bancários
em contas-correntes e em poupança.
Foi o Plano Brasil Novo, mais
conhecido como Plano Collor, que
fracassou, como fracassaria, um ano
depois, outro pacote anti-inflacionário,
baseado em novo congelamento de
preços e salários.
O Plano Collor criou nova moeda,
com o velho nome de cruzeiro, e,
para surpresa geral – na campanha, o
candidato tinha denunciado que seu

oponente iria promover um confisco
da poupança −, impôs congelamento
de depósitos bancários por 18 meses.
O presidente anunciou nova política
industrial, com redução das tarifas de
importação que protegiam a produção
brasileira da concorrência externa.
A política de incentivo à exportação
abrangeu produtos siderúrgicos,
máquinas e ferramentas, armas,
automóveis, calçados, bebidas e
produtos químicos.
Com isso, a indústria brasileira
começou a se preparar, a partir de
1987, quando o governo reduziu tarifas
de importação, para um processo
de internacionalização devido ao
salto tecnológico provocado pelos
transportes, pelas telecomunicações
e pela informática. Os mercados
nacionais encontravam-se cada vez
mais ligados por laços financeiros,
comerciais, produtivos e de logística.

Mudança de postura

Abertura de mercado

“Tinha uns modismos que focavam principalmente em aumentar a
eficiência das indústrias. E nós fizemos alguns desses projetos, foram
projetos importantes para a economia brasileira. Porque o presidente
Collor teve uma medida muito positiva para nós, indústria, que foi
nos desafiar para a competição. Nós éramos muito conservadores,
muito acomodados, com uma proteção enorme à indústria nacional,
muito pouco preocupados com inovação e competitividade, melhorar
custo, qualidade. Foi muito bacana ter participado desse momento de
revisão da postura da indústria nacional.”

“No passado havia uma reserva de mercado, isso nos
atrapalhava muito, porque éramos obrigados a fazer os
equipamentos nacionais e víamos que fora do Brasil havia
equipamentos muito mais avançados, com sensibilidade, com
qualidade muito melhor. Uma das coisas boas que o Collor
nos deixou foi essa abertura de mercado. Pelos dois lados:
porque permitiu que a gente fosse atrás de equipamentos
melhores e, por outro lado, em termos de concorrência do
fornecedor nacional.”

Manoel Carnaúba Cortez
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

Toshiyuki Yamashita
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial
no Brasil, Acervo Museu da Pessoa
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A indústria de transformação teve
trajetória irregular e a mineração
se beneficiou com a localização de
gigantescas jazidas.

Controle da inflação
Em 1992, Itamar Franco assumiu a
Presidência do país em decorrência
do processo de impeachment que tirou
Fernando Collor do poder antes de
terminado seu mandato. Dois anos
depois, foi implantado o Plano Real, cujas
principais medidas foram a desindexação
da economia, as privatizações, o
equilíbrio fiscal, a abertura econômica
e o contingenciamento, conseguiu bons
resultados, o que levou o Ministro da
Fazenda Fernando Henrique Cardoso à
Presidência da República.
A primeira medida do presidente
empossado foi a de retomar o crescimento
econômico de forma sustentável, dando

continuidade ao combate à inflação e
à consolidação do Plano Real, com a
estabilidade da moeda.
O combate à inflação põe fim ao ciclo em
que bancos pouco eficientes dependiam
excessivamente da desvalorização de
depósitos à vista e de recursos em trânsito
e, por conta disso, muitos bancos faliram.
Com fechamento dessas mais de 20
instituições financeiras e seu consequente
prejuízo, foi dado ao Banco Central mais
poderes de intervenção, através da Medida
Provisória 1.179, de novembro de 1995, nos
bancos em situação de risco. Essa mesma
medida instituiu o Programa de Estímulo
à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional (Proer), que
usou dinheiro público para financiar a venda
de bancos em dificuldades financeiras e
patrimoniais, porque “a quebradeira geral
custaria ainda mais para o contribuinte
e para o país” (PILAGALLO, 2009).
O sistema bancário brasileiro, então,
mudou de patamar, tanto em termos
tecnológicos como de governança.

Primeiras
privatizações
“O governo Collor, em 1990, decidiu acabar com o Grupo
Petrofértil e privatizar. Privatizou todas, menos a empresa de
nitrogenados, que era justamente a Nitrofértil, incorporada à
Petrobras. Virou a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados, a Fafen,
em Laranjeiras (Sergipe) e Camaçari (Bahia). E a parte toda de
fertilizantes fosfatados foi vendida para a iniciativa privada.”

Carmen Andréa Ribeiro Vianna Santos
Coleção Memória Petrobras, Acervo Museu da Pessoa

Província mineral
“Carajás foi uma dádiva da natureza! Carajás é uma
província mineral onde, em um raio de 60 quilômetros, há
ferro, manganês, cobre, cassiterita, níquel, ouro, que foi a
Serra Pelada, e isso tudo estava na mão de uma subsidiária da
United States Steel, a Companhia Meridional de Mineração.
Foi quando a Vale do Rio Doce se associou e criaram a Amza,
Amazônia Mineração, e depois a Vale comprou as ações da
Amza. Agora, ela tem aí um potencial de exportação.”

José Pitella Júnior
Coleção Vale Memória, Acervo Museu da Pessoa
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Possibilidade de
crescimento
“As empresas eram muito céticas a respeito
de continuar investindo no país. Pela situação fiscal,
monetária, inflação, câmbio. Era um negócio que não
dava para defender. No governo Fernando Henrique
Cardoso, por causa das reformas que foram feitas, aos
poucos fomos convencendo os líderes da empresa
de que a coisa certa era investir na América do Sul.
Porque a indústria sul-americana tinha chance de crescer
a uma taxa muito mais acelerada do que na Europa ou
nos Estados Unidos. E, ao longo do tempo, conseguimos
fazer esse convencimento. Em 2004 e 2005, a empresa já
estava investindo fortemente no Brasil.”

Ricardo Cesar Silva Malfitano
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial
no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

De olho nos transportes

Consumo de energia

“O Brasil é grande demais. Não tem condições de fugir da
ferrovia, ou do transporte intermodal. Caminhão e ferrovia.
Eu fiz uma pesquisa na Dutra há uns quatro anos e
descobri coisas espantosas. Descobri que passa 1 milhão
de toneladas de arroz de caminhão pela Dutra, vindo
de Pelotas para Salvador, para o Recife, Ceará. E Pelotas é
porto de mar, assim como é o Recife. A Cosipa transporta a
sua produção siderúrgica de caminhão e está na beira do mar,
no Porto de Piaçaguera. A Sadia tem produção de frango,
embutidos e congelados que leva de caminhão de Concórdia,
em Santa Catarina, para Fortaleza – 4.500 quilômetros de
caminhão. Não há racionalidade nisso. O governo não pode
ficar de braços cruzados, só porque privatizou as ferrovias,
achando que é problema da iniciativa privada e acabou.”

“As fábricas estavam há muito tempo sem investimentos e precisávamos fazer a atualização
tecnológica delas, os recursos eram escassos. Em 2001, tivemos racionamento de energia no país, o
Nordeste sofreu muito. E eu era líder da indústria do Nordeste que mais consumia energia elétrica.”

Manoel Carnaúba Cortez
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

João Carlos Fragoso Linhares
Coleção Vale Memória, Acervo Museu da Pessoa

A grande seca foi um dos motivos que culminaram na crise energética de 2001

Privatizações

Havia empresas
estatais pelo
mundo tendo
seus serviços
transferidos
para a iniciativa
privada, mas
cada qual
com suas
regulamentações
e legislações.
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Elas não ficaram restritas ao
setor bancário: usinas, rodovias,
ferrovias, telefonia... Além disso,
elas tampouco foram exclusivas
do Brasil. Havia empresas estatais
pelo mundo tendo seus serviços
transferidos para a iniciativa
privada, mas cada qual com suas
regulamentações e legislações.
Com o endividamento do Estado,
a necessidade de reformas
estruturais e de equilíbrio da
balança comercial, o Programa
Nacional de Desestatização
(PND), criado pelo governo Collor,
foi retomado pelo então presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Globalização e
atualização
Além disso, a década de 1990
ficou consagrada como o
período de encurtamento das
distâncias devido ao processo
de globalização, que mudou
as formas de relacionamento
comercial, político e econômico.
Com maior contato com o
exterior, aumentou também
a taxa de importações,
portanto, para manter a balança
equilibrada, era preciso investir
em exportações. Para exportar,
entretanto, era preciso investir na
modernização e acompanhar as
mudanças internacionais.

Em 1996, o governo lançou o
Programa Brasil em Ação. Esse
programa, que durou até 1999,
trabalhava com parcerias em diversos
âmbitos: iniciativa privada, Estados
e municípios, e seu objetivo era
incentivar investimentos e reduzir os
desequilíbrios regionais e sociais.
Fernando Henrique Cardoso foi
o primeiro presidente reeleito do
Brasil. Antes dele, isso não era
constitucional. Durante seu segundo
governo, houve a crise asiática entre
1997 e 1998; em 1998, a crise da
Rússia e as consequências dessas
crises internacionais repercutiram
no Brasil também. Mais uma vez,
o governo recorreu ao FMI para
garantir as reservas e fazer um acordo

em relação à dívida externa por
conta da falta de investimentos
estrangeiros no país.
Com a experiência do Brasil
em Ação terminada em 1999,
o governo implantou o Avança
Brasil, buscando – sempre – o
crescimento sustentável e a
estabilidade econômica, sem
deixar de lado as desigualdades e
problemas sociais.
Em 2001, o mundo sentiu a crise
na Argentina; a crise decorrente
dos atentados contra os edifícios
do World Trade Center em
Nova York e contra outros alvos
também nos Estados Unidos; e
a retração da economia mundial.

Panorama: a industrialização 63

... nasceu o
décimo parque
industrial
do planeta,
alicerçado no
mercado externo.
Os anos 1990
entronizaram
a indústria na
competição
internacional.

Novamente, o Brasil foi atingido com as
consequências dessa conjuntura e mais
um empréstimo foi feito.
Houve, ainda neste ano, um grande
embaraço que foi causado pelo
racionamento de energia imposto pelo
governo por conta da grande estiagem,
pelo pouco investimento e falta de
planejamento, para evitar que houvesse
colapsos de distribuição, ou “apagões”.
No final do segundo mandato de Fernando
Henrique, num momento de resultados
positivos tanto na produção industrial
como na balança comercial, as mudanças
de perfil da indústria desde a Revolução de
1930 podem ser descritas assim:
“Pelos idos de 1930, quando os
gaúchos amarraram os cavalos
no obelisco do Rio de Janeiro,
apeando do poder a ‘república do
café com leite’, a indústria brasileira
se resumia a três frentes modestas:
têxteis, uns poucos bens de consumo
(não duráveis) e alimentos. No
final dos anos 1950, das linhas de

produção saíam de bens duráveis
de consumo a automóveis, mas o
acesso ainda era muito restrito a
privilegiados consumidores. Os anos
de 1960 e 1970 foram caracterizados
pela alta velocidade de uma ambição
de autossuficiência. Quando a
década de 1980 começou, o modelo
de substituição de importações tinha
fechado um ciclo inteiro, de bens de
consumo a bens intermediários e de
capital. Dessa escalada nasceu o
décimo parque industrial do planeta,
alicerçado no mercado externo. Os
anos 1990 entronizaram a indústria
na competição internacional. O
modelo de substituição de importações
ficou para trás. Em seu lugar ganhou
traços firmes o modelo da integração
competitiva” (VIANA, 2002).

Fusões e aquisições
Para as empresas brasileiras, o desafio
da competição indicou a necessidade de
promover fusões e aquisições para seu
fortalecimento e sua manutenção ativa
no mercado.

Juntando com o inimigo
“Nós estávamos em Joinville de manhã montando uma rede de dados e estava a televisão no
‘Gente e Gestão’. Aparece lá o rapaz falando da fusão da Antarctica e da Brahma, e nós ficamos
nos olhando, o gerente da companhia olhando para nós... A gente percebeu que não foi uma coisa
que foi divulgada nem no nível de diretoria regional da companhia, foi uma coisa de alto escalão,
mesmo. Então nós pensamos: ‘Bom, nos juntamos com o inimigo’, aquela sensação de ‘Eu lutei com
o cara até agora e agora vou ter que me juntar a ele?’, para mim aquilo foi um impacto. Realmente o
seu lado psicológico fica... Eu passei quase um ano tentando me adaptar a isso. Acho que a Ambev
conseguiu de alguma maneira juntar isso, não foi fácil juntar essas duas culturas. Hoje você não vê
mais quem é da Antarctica e da Brahma, a gente se misturou e tornou-se hoje a visão da Ambev.”

Alexandre Ferronatto
Coleção Memória Viva Ambev, Acervo Museu da Pessoa
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Global player
“Já éramos a maior cervejaria do Brasil, mas nos tornamos muito maiores quando
passamos a ser Ambev e, principalmente, agora que passou a ser InBev ou estar
associada à Interbrew. Essa coisa de ser um global player foi muito importante pra
gente. A mudança mais importante que eu vi foi realmente a da antiga Brahma para
a nova Brahma, que ocorreu lá em 1994, 1995, 1996. Na época em que eu entrei aqui,
tinha um restaurante para a gerência, um restaurante com garçom, camarão, tudo
isso, um restaurante para a supervisão e outro para a operação, coisa que é impossível
pensar num jeito Ambev de trabalhar. A coisa mudou muito, os níveis hierárquicos
diminuíram, a empresa está muito mais aberta.”

Eduardo Augusto dos Santos Tabosa
Coleção Memória Viva Ambev, Acervo Museu da Pessoa

A coisa
mudou muito,
os níveis
hierárquicos
diminuíram, a
empresa está
muito mais
aberta.

Disputa
“Mas, no começo, na fusão, ficou tudo com a Rhodia; produção, venda, marketing,
área médica, fabricação, tudo. E foi realmente uma época das mais confusas que
eu vivi na farmacêutica, a junção das duas fábricas. Porque, claro, juntando as
duas, alguém ia cair fora. Então, ficou aquela disputa entre o pessoal da Rhodia e o
pessoal da UpJohn. Cada cargo tinha disputa, mesmo no nível de produção, houve
uma confusão daquelas... houve problemas seriíssimos. Na área de marketing,
também, na área comercial.”

Donaldo Dagnone
Coleção Rhodia no Brasil: Uma História de Inovações,
Acervo Museu da Pessoa

Foi excelente o negócio!
“Melhoria. Realmente era uma melhoria. Eles tinham um equipamento, eles
tinham áreas, por exemplo, a área de injetável deles era muito mais moderna.
Nós estávamos precisando, na realidade, fazer um novo laboratório, estava
muito velho o laboratório da Rhodia. Então a compra da UpJohn até que foi
por isso. Além da linha, que veio junto, o local era interessante. E como o preço
também era muito conveniente na época, porque a UpJohn estava muito mal,
então acabou dando um excelente negócio para a Rhodia. Acho que foi o melhor
negócio que a Rhodia fez. Eu diria que nós compramos aquilo lá pelo valor do
prédio. E junto veio a linha, veio um monte de coisas.”

Farid Nasser Chedid
Coleção Rhodia no Brasil: Uma História de Inovações,
Acervo Museu da Pessoa
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Lula no início de sua trajetória eleitoral.
Em 2002, foi eleito presidente com 53
milhões de votos e, em 2006, reeleito
com 58 milhões

O governo Lula
Em seu primeiro mandato, Luiz Inácio
Lula da Silva priorizou a estabilidade e
lançou políticas de combate à fome e à
miséria. Conseguiu elaborar e aprovar no
Congresso uma reforma da Previdência
Social, cujos recursos, segundo
especialistas, estariam comprometidos
dentro de algumas décadas pelo peso
excessivo dos benefícios concedidos ao
funcionalismo público federal, estadual e
municipal. Aprovou também reformas de
alcance mais limitado no sistema fiscal e
no Judiciário.

O novo eleitorado lulista
Em 2006, Lula se reelegeu, graças
a uma mudança no perfil de seu
eleitorado, uma multidão de pequenos
e pobres municípios e em periferias
urbanas, atingidas, como os primeiros,
por programas como o Bolsa Família,
considerado o maior programa de
transferência de renda do mundo.

O governo também elevou
continuamente o valor real do salário
mínimo (do que decorre a melhoria dos
benefícios pagos pela Previdência). A
manutenção da inflação sob controle
teve também forte repercussão positiva
junto à opinião pública.
Em 2009, o Brasil passou por uma
retração econômica em função da crise
que começou um ano antes com a
falência do tradicional Leman Bothers, o
quarto maior banco de investimentos dos
Estados Unidos. Mas já em 2010 houve
uma recuperação, com alto crescimento
do PIB, inflação controlada e mercado de
trabalho caminhando na direção do pleno
emprego, graças à expansão do crédito e
ao aumento do consumo das famílias.
Dentro desse contexto, Dilma Rousseff se
tornou a primeira mulher que assumiu o cargo
da Presidência do Brasil. Como sucessora
de Lula, sua promessa de governo foi a de
seguir com os programas de incentivo ao
desenvolvimento e de supressão da miséria.

A riqueza do trabalho
“O desenvolvimento de um país está diretamente ligado ao setor industrial, principalmente
pela geração de empregos de qualidade que proporciona. A competitividade do Brasil foi
fortemente impactada pelo sistema tributário complexo, sistema de logística atrasada
e educação deficitária, além dos custos de energia, que hoje estão longe de patamares
internacionais. Precisamos de um país forte e isso depende, entre outros fatores, de uma
indústria próspera, capaz de competir globalmente. A riqueza que dura no longo prazo
vem do trabalho e da inteligência, e não somente de sua riqueza natural.”

Jorge Gerdau
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo White Martins
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O constante aumento de preços, devido à hiperinflação durante a chamada década perdida nos anos 80, reduziu
drasticamente o poder de compra dos consumidores
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Fusões e novas aquisições na indústria de alimentos e bebidas alteraram a configuração do mercado brasileiro durante a década de 1990
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As privatizações durante o
Governo Fernando Henrique
Cardoso atingiram também o setor
rodoviário brasileiro
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A inauguração da primeira
indústria de gases no Brasil
foi em 1912, com a primeira
planta da White Martins. O
desenvolvimento dessa indústria
corroborou o crescimento de
outros setores industriais,
comerciais e de serviços não só
no Brasil, como no mundo.
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D

e acordo com algumas
características, há como
classificar a indústria
de gases industriais como
provedora de commodities, por conta
de serem produtos padronizados, com
tecnologias maduras, através de um
mercado concentrado em poucos e
grandes players com presença global.
Essas características, porém, explicam
parte da realidade no fornecimento
dos principais gases industriais, como
oxigênio, nitrogênio, hidrogênio,
argônio e gás carbônico.
A cadeia de valor da indústria de
gases industriais pode ser considerada
de alta complexidade, advinda da

As primeiras aplicações
dos gases foram na indústria
siderúrgica e nos hospitais
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diversificação dos segmentos
atendidos e da necessidade de
desenvolvimento de modelos de
negócios distintos.

O início
Nos seus primeiros anos, a indústria
de gases se limitava a fornecer
acetileno para o setor de iluminação
e, desde então, havia esforços para
o desenvolvimento de aplicações
distintas. Pouco tempo depois
do seu surgimento, a indústria já
expandiu sua atuação com outros
usos do gás, como, por exemplo, no
segmento medicinal.

Popularização
dos gases medicinais
O uso de gases na terapia medicinal se tornou
popular no início dos anos 1770, quando
médicos na Inglaterra e França os introduziam
nos corpos de pacientes. O primeiro foi o gás
carbônico, para o tratamento da diarreia. Mais
tarde, o oxigênio passava a ser introduzido
para o tratamento de asfixias e problemas
respiratórios, como a asma. É o gás mais
utilizado em hospitais e clínicas.

Os players de gases medicinais apresentam soluções em atendimento domiciliar para cada
necessidade individual, colocando à disposição do mercado brasileiro equipamentos de
última geração e serviços de alta qualidade e eficiência, com atendimento especializado

Qualidade de vida
“A maioria das pessoas lembra da White Martins não só da parte
industrial, mas muito fortemente por causa do hospital – éramos
essencialmente uma empresa fornecedora de oxigênio para hospitais. Mas
decidimos que não poderíamos depender só do oxigênio, o mercado precisava
de outras soluções. E adotamos a teoria do voice of customer – escutar o
cliente primeiro para depois fazer o produto. Naquela época, vivíamos em
função do que o médico falava, e hoje não é mais assim: hoje escutamos
a enfermeira, o técnico de enfermagem, fisioterapeutas, anestesistas,
administradores, engenheiros clínicos etc. Hoje o hospital é uma unidade
muito complexa para uma companhia de gás, e a White Martins chega a
ser ousada ao fornecer muito mais do que os nossos concorrentes. Temos
uma empresa que trata efluente e fomos os primeiros a produzir uma
estação de tratamento que reutilizava água do hospital para regar o jardim,
limpar as calçadas e o arruamento. Se não ajudarmos o hospital na sua
necessidade, naquilo que ele não conhece do uso do gás, não estaremos
fazendo o que nós sempre fizemos, que é atender à voz do cliente, entregar
o que ele necessita com conhecimento, qualidade e tecnologia. Entre 1990
e 1991 desenvolvemos processos de incineração hospitalar e tratamento de
efluentes; fizemos um esforço enorme, como empresa líder, para melhorar
a qualidade das esterilizações hospitalares utilizando óxido de etileno.
Temos misturadores para nitrogênio e oxigênio que produzem ar sintético,
o chamado ar medicinal, isento de umidade e de impurezas. Quando fez
isso, a companhia começou a vender muito nitrogênio. Naquela mesma
oportunidade, nós tínhamos acabado de arrancar uma planta de óxido
nitroso, que auxilia na anestesia, o que também criou um volume de venda
grande de um produto que faltava em nosso portfólio. Foram anos de grandes
mudanças, e a companhia reposicionou sua atitude no mercado de hospitais.

Na época planejava-se aumentar a capacidade do Hospital do Servidor
Público Municipal, em São Paulo. O diretor do hospital me chamou e disse:
“Aqui há muitas pessoas que só dependem do oxigênio. Se elas forem para
casa, vão liberar leitos e eu não preciso construir prédio algum.” E aí fizemos
um trabalho de conversar com os familiares de cada paciente, para ver se
haveria gente para cuidar dele, para cuidar da comida, para dar o remédio.
Em comum acordo, sugerimos: “Por que não mandamos esses pacientes para
casa?” E fomos visitar as casas, uma a uma. Depois vieram a Santa Casa, o
Hospital das Clínicas, a Beneficência Portuguesa, e os hospitais começaram
a solicitar a White Martins para fazer isso. E fomos fazendo. De 1994 para
1995 houve o primeiro movimento do atendimento domiciliar na companhia.
Colocou-se uma pessoa exclusiva para fazer isso. De 1996 para 1997,
começou a arrancar o atendimento domiciliar e já em 2000 tínhamos uma
consolidação mais forte do Home Care. Lançou-se um plano estratégico,
montamos equipe, contratamos fisioterapeutas, montamos lojas, criamos
veículos específicos, compramos equipamentos próprios para o atendimento
domiciliar e o negócio evoluiu. Nessa época eu estava na Venezuela.
Regressei em 2003, quando inauguramos a primeira loja de Home Care.
Tive a sorte e o privilégio de gerenciar o Home Care, pois já vinha de
uma experiência na Colômbia, onde também trabalhei, e lá havia muitos
pacientes. Tudo o que aprendi, de alguma forma, consegui traduzir para o
lado de cá, junto a uma equipe brilhante. Conseguimos construir um negócio
muito bonito ao dar ao paciente, em casa, uma qualidade de vida melhor que
a do hospital.”

Lourival Nunes de Almeida Junior
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa
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Um histórico do gás no mundo
A produção industrial dos gases do
ar mediante a destilação atmosférica
teve seu início concomitantemente na
Inglaterra, na França e na Alemanha, em
1902, após a liquefação em larga escala
ter sido pioneiramente desenvolvida no
final do século 19. No quadro a seguir,
são mostrados os anos de surgimento
dos principais players globais e seus
respectivos países de origem.
Carl Von Linde, um engenheiro alemão,
foi quem pioneiramente desenvolveu uma
coluna de alta pressão visando à destilação
do ar para a produção do oxigênio com

alta pureza, superando o primeiro desafio
da indústria, o que ocorreu entre 1902
e 1905. Com o apoio de investidores
americanos, surgiu, em 1907, a Linde Air
Products Company em Cleveland, Ohio,
primeira empresa nas Américas capaz de
produzir oxigênio em larga escala.
Ele também desenvolveu cilindros menos
pesados, feitos de ligas de aço, que
recebiam oxigênio líquido e pressurizado,
o que permitia transportar uma
quantidade bem maior de gás ocupando
menor volume, com ganhos consideráveis
na logística de transporte.

Em 1911, parte da Linde Air Company
foi adquirida pela empresa química
americana Union Carbide, acelerando
o seu processo de expansão. Como
subsidiária da Union Carbide, uma
das maiores do mundo, a Linde Air
Company se tornou a maior produtora
mundial de acetileno, hidrogênio
e nitrogênio. A aproximação das
empresas permitiu o desenvolvimento
de tecnologias para o refino e contribui
para o crescimento da petroquímica.
O acetileno, que pode ser produzido
localmente a partir do carbeto de cálcio,
rapidamente ganhou espaço no mercado
de iluminação, no período da guerra, em
substituição aos derivados de petróleo.

Produção em larga
escala
Até os anos 20, o oxigênio foi
distribuído sob pressão em cilindros
de aço. Com o aumento da demanda
de grandes clientes, a utilização
dos cilindros para o transporte
de oxigênio líquido tornou-se
custosa e pouco eficiente do ponto
de vista logístico. Nos anos 30,
iniciou-se a construção de plantas
menores, localizadas perto dos
clientes, a fim de reduzir o custo de
transporte do oxigênio gasoso. O
desenvolvimento das tecnologias de
produção e distribuição de oxigênio

Surgimento das empresas internacionais de gases industriais
Empresa

País de origem

Ano

Linde AG

Alemanha

1879

BOC

Inglaterra

1886

Liquid Carbonic

Estados Unidos

1888

Messer

Alemanha

1898

AGA

Suécia

1901

Air Liquide

França

1902

Linde Air Products (Praxair)

Estados Unidos

1907

Estados Unidos

1910

Em pouco tempo, Air Products
surgiram vários
pedidos de
faróis marítimos Faróis marítimos
1904, surgiu na Suécia a AB Gas
de outros Em
Accumulator (AGA) para a exploração
países, como da tecnologia do gás acetileno. Nos
anos seguintes, o negócio da empresa
Grã-Bretanha, centralizou-se na tecnologia de
baseada no acetileno. Foi
Holanda e iluminação
desenvolvido o chamado sistema de
Rússia. iluminação AGA. Em pouco tempo,
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Fonte: Almqvist.

surgiram vários pedidos de faróis
marítimos de outros países, como
Grã-Bretanha, Holanda e Rússia. Até
o início da Primeira Guerra Mundial,
foram entregues plantas de produção
de acetileno para Dinamarca, Itália,
Austrália, Japão, Finlândia, Panamá,
Hong Kong e China, entre outros países.

Uma válvula
“Em 1995 chegavam no Brasil as plantas VPSA [Vacuum Pressure
Swing Adsorption]. VPSA é uma planta que produz oxigênio direto
no cliente, é chamada de On-Site, ela fica dentro do cliente e produz
lá, sem ninguém. Isso foi nossa primeira mudança, quando falaram
que viria uma planta e que não teria operador, que seria totalmente
automatizada, a gente falou: ‘Não é possível!’ A primeira planta
que a gente tomou posse tinha tudo automático, tudo no computador.
Eu me lembro que, a primeira vez que deu um problema, eu e o
instrumentista passamos a noite lá; ele foi embora e eu continuei,
porque a gente não conseguia ajustar a planta e, de repente, eu mexi
numa válvula pelo computador e a planta voltou a produzir. Para
mim foi uma alegria.”

Valter Martins de Moraes
Coleção 100 anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

... de repente,
eu mexi numa
válvula pelo
computador
e a planta
voltou a
produzir. Para
mim foi uma
alegria.
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Aplicação de aço na construção civil,
Votorantim Siderurgia

Outro gás que
apresenta forte
crescimento
de demanda
é o argônio,
utilizado nos
processos de
soldagem e na
fabricação de
aço...

líquido foi longo e difícil. Elas
foram melhoradas continuamente
mediante esforços relevantes da
indústria.
Entre os anos 20 e 30, observaramse importantes desenvolvimentos
tecnológicos na indústria, o que
contribuiu para o avanço de
diversas aplicações, tais como a
recuperação dos chamados gases
raros e a produção e o transporte
de oxigênio líquido. Isso permitiu o
surgimento das plantas de produção
em larga escala.
No final da Segunda Guerra
Mundial, a demanda por oxigênio
líquido para grandes consumidores,
como as plantas de aço, se tornou
tão grande que foi inviável, do
ponto de vista econômico e
logístico, o atendimento utilizando
caminhões para o transporte do
oxigênio líquido. A resposta foi
o desenvolvimento de plantas
On-Site, unidades dentro das
plantas produtivas do cliente para
a produção do oxigênio a baixa

pressão. Rapidamente, várias plantas
de oxigênio foram construídas para
atender as aciarias.
Outro gás que apresenta forte
crescimento de demanda é o
argônio, utilizado nos processos de
soldagem e na fabricação de aço,
através da introdução do processo
AOD (argon oxygen decarburization/
descarburetação a argônio-oxigênio),
que utiliza grandes quantidades de
argônio. Com a crescente demanda de
aços inoxidáveis, tornou-se necessário
o desenvolvimento de processos
mais sofisticados para eliminação do
carbono. Atualmente, estima-se que
cerca de 75% da produção mundial de
aço inoxidável use a tecnologia AOD.
A partir dos anos 1960 e com maior
intensidade entre os anos 80 e 90,
observou-se a internacionalização
das empresas, com a formação
dos players globais e processos de
consolidação de ativos que ajudaram a
aumentar a concentração da indústria,
característica comum em todas as
regiões do mundo.

Só oxigênio
“Existe um processo com argônio, desenvolvido pela Union Carbide, que
deixa no ar o oxigênio decarburization; é um equipamento especial, foi
desenvolvido por um engenheiro da Union Carbide e tem outras aplicações.”

Carlos José Macedo
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa
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Segmentos

DESAFIOS DA COMPETIÇÃO
Movimentos de fusão e aquisição
têm marcado a indústria de gases
industriais, mais intensamente a
partir dos anos 1990, com redução
do número de players globais
dentro do setor, de dez para quatro
empresas que controlam grande
fatia do mercado mundial.
Nos anos 1990/2000, o mercado
americano de gases já apresentava
elevados índices de concentração,

A indústria de gases é
marcada em todo o mundo
pelo processo de fusões e
aquisições

com indicações de processos de
internacionalização iniciados pelos
europeus. Nesse período, a Praxair
comprou a americana Liquid
Carbonic por US$ 2,2 bilhões.
Além dos processos de aquisições
de grandes players, os atores da
indústria buscam incorporar os
chamados players independentes,
regionais e de menor porte,
tendo acesso a mercados locais,
ativos de distribuição e carteiras
de clientes em segmentos com
expressivas taxas de crescimento
nos países emergentes.
No Brasil, o setor tem atraído
fortes investimentos ao longo de
sua trajetória, o que possibilitou
uma posição de destaque dentro
dos mais diversos segmentos da
matriz industrial. O mercado
brasileiro de gases industriais é de
aproximadamente US$ 3 bilhões
e representa cerca de 5% da
demanda mundial.

Consolidação de sucesso
“Esse momento [de privatizações] foi muito importante para a companhia. Foi um divisor
de águas. As plantas siderúrgicas eram em grande parte estatais. As estatais investiam
na sua própria planta de produção. Era fundamental que a White Martins fosse precisa,
cirúrgica nesse processo. E foi. Esse movimento estratégico foi de fundamental importância
para nos trazer até onde estamos hoje. Em posição de liderança no mercado de gases
industriais. Aquele momento, eu diria, foi um dos marcos do crescimento e da consolidação
do sucesso da empresa.”

Antônio César Tôrres de Miranda
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa
80

No gráfico a seguir, apresenta-se o
faturamento dos gases industriais,
estimado em US$ 63 bilhões em 2010,
dividido entre os segmentos. Conforme
se pode observar, o setor que responde
pela maior participação em valor das
vendas é o industrial, seguido pelos
setores químico, de metais e eletrônico.
O maior mercado atual de gases
industriais, chamado de mercado
“desenvolvido”, é composto por Europa,

Estados Unidos e Japão. Por outro lado,
espera-se que 80% do crescimento da
indústria até 2015 ocorra nos países
e regiões emergentes, como China,
Índia, Ásia, Brasil e México − os dois
últimos são responsáveis por cerca de
75% do mercado de gases industriais
da América Latina. Havendo, portanto,
grande concentração de investimentos
nos países emergentes, voltados, na
maioria, para a construção de novas
unidades produtivas.

Faturamento por segmentos e por regiões/países

Metais
12%

O maior
mercado atual
de gases
industriais,
chamado
de mercado
“desenvolvido”,
é composto
por Europa,
Estados Unidos
e Japão.

Saúde
8%
Industrial
39%

Alimentos
9%
Energia
9%

Eletrônicos
10%

Químicos
13%

Outros países
da Ásia
10%
China
Europa 7%
Oriental
Europa
África e
3%
Ocidental
Oriente
27%
Médio
3%
América do
Sul e Central
7%

Japão
17%

EUA/Canadá
26%

Fonte: Air Products, 2011.
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... foi a
White Martins
que tomou
a decisão:
‘Nós, vamos
ganhar esse
negócio’.

Virando o jogo
“Nós éramos uma S.A., uma sociedade anônima, então o modelo de gestão
era diferente. Qualquer decisão era compartilhada com o acionista local
e com o acionista de lá. Hoje as decisões de negócios são aprovadas lá nos
Estados Unidos, todas as grandes decisões de negócios, mas naquela época
foi a White Martins que tomou a decisão: ‘Nós, vamos ganhar esse negócio’
[licitações durante as privatizações], e a Praxair concordou. Se ela não
concordasse, o processo ia ser mais lento, mas ela deu suporte, apostava
nessa capacidade da White Martins de pegar um desafio e transformar
em um negócio bom. A White Martins tem este know-how de encontrar
oportunidades e transformar um negócio difícil em produtivo e lucrativo,
botando capital e tecnologia para modernizar, alocando conhecimento e
engenharia. Foi o que a gente fez com os negócios que a gente conquistou,
modernizou, instalou plantas novas, colocou equipamentos novos,
adicionou conhecimento de engenharia, muito capital, muito esforço,
muito conhecimento pra ganhar qualidade, confiabilidade, produtividade e
transformar em um negócio competitivo.”

Eduardo Antônio Oliveira d’Ávila
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

visando ao atendimento do
promissor mercado paulista, com
uma produção de 20 m 3 por dia.
No mesmo período, a empresa
adquiriu motores, compressores e
mil cilindros de aço importados da
Alemanha, com capacidade de 6 m 3
cada, capazes de estocar o produto
a altas pressões.
O crescimento acelerado no
mercado brasileiro teve que
enfrentar as dificuldades no

comércio internacional provocadas
pela Primeira Guerra Mundial.
Com o fim da guerra, em 1918,
a McLauchlan e Cia. expandiu
sua atuação para outros Estados,
adquirindo mais duas plantas de
oxigênio no exterior e abrindo
duas filiais, em Pernambuco e no
Rio Grande do Sul. Em 1920, a
McLauchlan e Cia., após a saída
de Simon McLauchlan, passou a se
chamar White Martins e Cia.

Evolução da indústria de gases industriais no Brasil

Período

Principais movimentos

1900-1919

Surgimento da indústria com a formação da empresa McLauchlan e Cia., que
deu origem à White Martins, e a chegada da AGA ao Brasil.
Foco na produção de acetileno.
Avanços na tecnologia de corte e soldagem.

O gás no Brasil
A liquefação de gases começou a
ser praticada em fins do século 19 e
sua produção industrial iniciou-se em
1902. Pouco tempo separa o início
da indústria de gases industriais no
Brasil da formação de empresas
na Europa e nos Estados Unidos.
Em 1912, a White Martins, então
denominada S. McLauchlan e Cia.,
inaugurou sua primeira fábrica, no
bairro carioca de São Cristóvão,
berço de diferentes indústrias e
estabelecimentos comerciais da
cidade. Era a introdução do processo
de solda acetilênica e o início da
produção de geradores de acetileno
no Brasil.
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1920-1939
O escocês George White, engenheiro
mecânico, tinha conhecido em Buenos
Aires a tecnologia de soldagem
de peças de metal pelo processo
oxiacetilênico, já utilizada há algum
tempo em grandes portos ao redor do
mundo. De volta ao Brasil, articulou
com Mark Sutton a aquisição na
Europa de uma fábrica de oxigênio.

Crescimento da oferta: novas unidades produtivas.
Aumento da escala das plantas no mundo e no Brasil.

1940-1959

A siderurgia surge como “núcleo” para crescimento para a demanda de oxigênio e
outros gases.
Início do processo de interiorização: plantas em diversas regiões do país.

1960-1989

A fábrica iniciou suas atividades
com uma produção de oxigênio de
25 m 3 por hora e pureza entre 98%
e 99%. Menos de um ano depois
da instalação, foi inaugurada outra
fábrica de oxigênio, na cidade de
Jundiaí, Estado de São Paulo,

Desenvolvimento de novas aplicações.

Forte diversificação: novas aplicações.
Taxas de crescimento elevadas da indústria e do setor de gases industriais.
Década de 90: baixo crescimento.

Pós-1990

Intensificação da concentração do setor no mundo, com processos de fusões e
aquisições – redução dos players no mundo e no Brasil.
Década de 2000: oferta de serviços e retorno do crescimento.
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Crescimento e diversificação

Montagem de tanques criogênicos
na Fábrica de Equipamentos
Criogênicos da White Martins, no
Rio de Janeiro (RJ)

Entre os anos 1920 e 1930, a indústria
avançou no desenvolvimento de
tecnologias de corte e solda para atender
o mercado metalomecânico, que tomou
fôlego no país. Mas, além dos gases
voltados para a produção de oxiacetileno,
as empresas comercializavam vários
outros produtos, como equipamentos
importados da Europa para os segmentos
de metalurgia e fundição de metais: não
se limitavam ao fornecimento do gás e
já avançavam em outras oportunidades
para fomentar seus negócios.

Nos anos 20, notavam-se sinais de
diversificação da indústria, que passou
a fabricar tanques de combustível para
subsolo. A tecnologia de fabricação de
tanques de combustível foi introduzida
de forma pioneira pela White Martins
no Brasil, que também comercializava
com sucesso maquinários e acessórios
para a indústria têxtil, representando
uma fábrica inglesa.

futuros avanços e desenvolvimentos dos
gases medicinais e estabelecendo laços
importantes entre a indústria e o mercado
hospitalar, que mais tarde passaria a ser
um dos segmentos mais importantes.
Após a crise econômica mundial de
1929 ocasionada pela quebra da Bolsa
de Valores de Nova York, a indústria
de gases buscou inovações como, por
exemplo, na área de soldagem e corte
para trilhos, e na aplicação de oxigênio
na indústria siderúrgica.

Nessa época, foi iniciado o fornecimento
de oxigênio medicinal, antevendo

Interiorização
Uma das características do processo de
industrialização propiciado por medidas
tomadas no governo de Juscelino
Kubitschek foi a descentralização
do parque industrial. As empresas
produtoras de gases industriais dirigiramse para localizações próximas de seus

clientes, ressaltando a importância da
logística para o segmento. É o período da
expansão geográfica da White Martins
e da AGA, com a abertura de filiais em
várias cidades do país, a exemplo de
Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte,
Pelotas, Fortaleza e Belém.
Em 1957, a Union Carbide passou
a ter mais 25% das ações da White
Martins em troca de equipamentos
a serem importados, nos termos da
Instrução 113 da Superintendência da
Moeda e do Crédito (Sumoc). Essa
instrução, implantada em janeiro de
1955, foi fundamental no processo de
internacionalização do governo brasileiro.
Ela permitiu o investimento direto, a
importação de máquinas e equipamentos
sem cobertura cambial.

Com essas
ações,
iniciou-se a
comercialização
de gases
liquefeitos,
graças ao
recebimento
de conversores
criogênicos
da empresa
americana.

Com essas ações, iniciou-se a
comercialização de gases liquefeitos,
graças ao recebimento de conversores
criogênicos da empresa americana.

Criogênicos
“Quando eu cheguei na White Martins, o setor trabalhava com máquina
de solda, maçarico, tinha máquina de soldagem e tinha a FEC, Fábrica de
Equipamentos Criogênicos, onde trabalho até hoje. Nós fazemos um tanque
com capacidade para até 6 mil galões, que é o TM6000. E, naquela época,
nós, funcionários, já tínhamos orgulho de dizer a todo mundo que a White era
absoluta no mercado. Houve um investimento, aí começaram uma obra no
galpão do lado pra começar a fazer coluna de oxigênio, que antes nós trazíamos
essas colunas de fora. Colunas criogênicas.”

Nivaldo Feliciano dos Santos
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa
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A capacidade
dos produtores
de gases
industriais
cresceu com
novas plantas
instaladas.
No Brasil,
a ampliação
do setor
siderúrgico
permitiu maior
escala…

A década de 1960 representou um salto
na demanda de oxigênio, seguindo o
aumento de capacidade das siderúrgicas
no mundo e a conversão da produção
para a tecnologia que utilizava o
gás, promovendo o crescimento
exponencial da sua demanda. Além
da siderurgia, o oxigênio passou a
ser expressivamente empregado no
tratamento de resíduos ambientais.
As empresas de gases industriais
avançaram construindo novas plantas
de maior escala no Brasil. Em 1960,
foram inauguradas fábricas de oxigênio
e nitrogênio líquidos da White Martins
em Belo Horizonte e Osasco.
A indústria de gases industriais cresceu
de forma acelerada nas décadas
de 1960 e 1970, acompanhando
não apenas o mercado doméstico,
mas também o avanço das escalas
das plantas no mundo, o que
determinou dois movimentos que
se complementaram e permitiram o
salto da produção brasileira de gases
industriais: o desenvolvimento das
tecnologias de produção em grande
escala e o forte crescimento da
demanda dos seus mercados.

O avanço
Na década de 70, a indústria se
desenvolveu a partir da demanda por
outros gases: o nitrogênio, na alimentícia
e no tratamento térmico de metais; o
argônio, na siderúrgica; e o hidrogênio,
na hidrogenação de óleos e alimentos.
A capacidade dos produtores de gases
industriais cresceu com novas plantas
instaladas. No Brasil, a ampliação do
setor siderúrgico permitiu maior escala
e promoveu uma série de investimentos
da indústria de gases industriais para o
aumento do fornecimento. A siderurgia
consumiu grandes volumes, num mercado
extremamente competitivo e disputado
entre as empresas do setor de gases
industriais. Esse segmento adotou a
terceirização do suprimento de gases,
seguindo uma tendência mundial, embora
algumas empresas mantivessem suas
unidades próprias.
Além da grande demanda de oxigênio,
destacava-se o consumo de argônio, que
conferia melhor purificação à produção
de ligas metálicas e de chapas prontas e
semiacabadas, com resultados bastante
atraentes para os fornecedores.

O que há de melhor
“Em Água Branca, fiquei até 1960, até construir a usina
em Osasco, uma das maiores da América do Sul – era o que
havia de melhor na época. Era uma planta que produzia cerca
de mil metros cúbicos por hora. E foi bom, uma experiência
muito marcante, para a White Martins e para mim. Foi um
grande passo, porque produzia muito líquido e começamos a
distribuir e a criar muitos clientes. Eu preparava os caminhões
para atender os fregueses. Eram indústrias, empresas, havia
86

hospitais pequenos e hospitais grandes, foi uma evolução. Já
nessa época a White Martins representava o que havia de melhor
em transporte e distribuição de produto, que chegava ao cliente
na medida necessária e a um custo mais baixo.”

Gilberto Luiz Vimercati
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa
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Soldagem de tanques
criogênicos na FEC da
White Martins, no Rio
gasesde Janeiro
87 (RJ)

Crescimento apesar
da crise
As indústrias foram capazes de
reagir operacionalmente com muita
rapidez a mudanças no contexto
econômico. Se os estoques se
acumulassem, havia problema com
a demanda e algo precisava ser feito
imediatamente. Ao mesmo tempo,
não poderia haver imediatismo no
planejamento e na construção de
grandes unidades produtivas.
A trajetória da White Martins ilustra
como os efeitos do período do “milagre
econômico”, cujo encerramento foi

balizado pelo segundo choque do
petróleo, se prolongaram durante a
década que se iniciou.
Em 1980, um estande na Exposição
Latino-Americana de Petróleo, no
Rio de Janeiro, mostrou produtos
da White Martins destinados
a operações de mergulho para
prospecção de petróleo na
plataforma continental brasileira:
gás hélio, oxigênio, outros gases e
misturas, além de equipamentos para
distribuição e controle.

Mistura para a vida

É tão primordial
quanto oxigênio
para respirar
no hospital, é
uma mistura de
mergulho para
sustentar a vida.
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“Quando nós falamos em mergulho, nós falamos em mergulho de alta profundidade,
que é a operação que vai requerer misturas com hélio. Porque, com determinada
profundidade, o mergulhador não pode respirar ar comprimido. Ele já vai ter que
respirar uma mistura de oxigênio em hélio, e a mistura é [feita] de acordo com a
profundidade. Então, se são mergulhos muito profundos, você praticamente substitui
o ar por hélio, e colocam-se 2%, 3% de oxigênio. Quando o mergulhador está em
trabalhos muito profundos, a pressão é muito grande. A pressão parcial de oxigênio
no pulmão tem que se manter igual a como se ele estivesse respirando na atmosfera.
A mistura que fornecemos é justamente para permitir que um mergulhador trabalhe
naquela profundidade; ele vai ter uma condição de respiração próxima à que ele
tem no ar ambiente. Os produtos são esses: hélio, oxigênio, às vezes nitrogênio
para alguns tipos de mistura, mas principalmente oxigênio e hélio. O trabalho
de mergulho é feito em condições às vezes bem difíceis: são navios que chegam a
operar 60 dias direto, os mergulhadores ficam ali enclausurados naquela célula de
mergulho, e eles precisam ter uma confiabilidade muito grande, porque o produto é
para respiração. É tão primordial quanto oxigênio para respirar no hospital, é uma
mistura de mergulho para sustentar a vida.”

Ivana Barradas Figueiredo
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

Just in time

O sistema
japonês veio
com o conceito
just in time:
você tinha
que fazer a
quantidade
exata, no
tempo e na
qualidade que
o mercado
demandava...

“A manufatura convencional tinha um layout de produção que separava
usinagem por processo. Você tinha os tornos mecânicos, os automáticos, os de
controle numérico que eram computadorizados, as fresas, e uma peça, às vezes,
passava por todos esses equipamentos para chegar na área de montagem. Era
uma longa viagem pela área de fabricação. Você selecionava o seu processo de
fabricação pelo tipo de máquina que você tinha e fabricava uma quantidade
acreditando que o mercado consumiria. O sistema japonês veio com o conceito
just in time: você tinha que fazer a quantidade exata, no tempo e na qualidade
que o mercado demandava. Isso é o que você deveria fazer pra atender o seu
cliente. Então, você não fabricaria para vender, você teria que fabricar o que
vendeu e para isso teria que ser muito rápido, porque senão o seu cliente iria
esperar demais. Nesse novo ambiente de manufatura, o tempo de fabricação
e montagem teria que ser menor, senão não daria para atender o seu cliente.
Esse conceito do just in time, do total quality, veio pro Brasil no final dos anos
80 mais ou menos, e eu tive a oportunidade, junto com a equipe da Fábrica da
Soldagem, de implantar esse conceito de manufatura na nossa fábrica na Av.
Brasil. Para a White Martins foi importante, ela levou esse serviço ao mercado.”

Eduardo Antônio Oliveira d’Ávila
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

Em 1981, a empresa lançou um
programa de reflorestamento para
produção de carvão vegetal destinado
à produção de carbureto de cálcio na
fábrica de Iguatama, Minas Gerais,
que foi inaugurada em 1985. Em 1982,
o informativo White Martins Notícias
apresentou o plano de expansão da
empresa para os cinco anos seguintes,
que envolvia desembolsos de US$ 540
milhões (correspondentes a US$ 1,258
bilhão em 2011).
A necessidade de obter divisas
estimulou o esforço exportador. Em
1983, a White Martins iniciou um

programa de venda de equipamentos
de soldagem para o exterior. Em
1986, assinou com a Siderúrgica
Mannesmann contratos de
fornecimento de oxigênio, nitrogênio e
argônio pelo prazo de 15 anos.
Em 1987, a White Martins informou
que desenvolvia no México, para a
Union Carbide, uma tecnologia de
gases especiais e que, no Brasil, passou
a congelar alimentos com nitrogênio
líquido. Há também um balanço: entre
1948 e 1987, a quantidade de gases
produzidos pela empresa aumentara
12.000%.
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Nascimento
“Às vezes, as pessoas não acreditam nisso, mas nós estávamos durante processo de partida da
planta de Juiz de Fora [em 1991]. Depois de umas duas semanas, nada dela produzir. E a minha
esposa estava grávida e com a cesariana marcada. A planta produziu uma hora da manhã e
a minha filha nasceu às três. Foi uma diferença de algumas horas entre a produção da planta
pingar oxigênio no tanque e minha filha nascer.”

Luiz Eduardo da Costa Borges
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

Na frente
“Quando o projeto Iguatama começou a se desenvolver, nós não tínhamos sequer legislação em Minas
Gerais pra preservação ambiental. Então, o que a White Martins assinou com o governo de Minas foi
um termo de compromisso no qual existiam alguns parâmetros, baseada em São Paulo, que já tinha
legislação pela Cetesb [Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental], algumas condicionantes.
Desde aquela época, eu tenho envolvimento com a área de meio ambiente. Trabalhei com lavagem de
gases, tratamento de efluentes. Foi assinado um protocolo, esse termo de compromisso, e a gente procurou
atendê-lo. Algumas coisas não eram cobertas, mas foram se desenvolvendo. Há poucos anos a White
Martins assinou com a Secretaria Ambiental de Minas o que a gente chama de licenciamento corretivo,
e a gente fez como se tivesse licenciando de novo e atendendo à nova Legislação, apesar de que a gente já
atendia, praticamente, a tudo.”

Carlos José Macedo
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

Segurança máxima
“Toda nossa frota de veículos é monitorada via satélite, tem um sistema de posicionamento, o GPS
(Global Positioning System), que diz onde é que o caminhão está a todo momento. Só que esse sistema
de monitoramento não é só pra dizer onde ele está; ele tem sensores em toda a carreta, todo o veículo. É
possível saber quando o motorista abre a porta, quando ele põe o cinto, quando ele liga o motor, vira pra
direita, vira pra esquerda, quando ele acelera ou freia demais. Tem um sistema antitombamento, que a
gente chama de RSS, o Roll Stability System, que diz quando uma roda tá girando mais do que a outra.
Então é possível saber se ele teve uma aceleração lateral pra direita ou pra esquerda, isso é um alarme
pro motorista também. E nós balizamos as ruas por onde ele anda, o sistema tem uma voz que fica
falando com ele no painel: ‘Ó, devagar na próxima curva, você deve entrar a 40 por hora...’ Quando ele
para e abre a cabine lá atrás do caminhão pra descarregar, a White Martins recebe um sinal de que ele
abriu a cabine, quando ele aciona a bomba, recebe sinal de que acionou a bomba... Então, a gente sabe o
que ele está fazendo, como ele está dirigindo.”

Carlos Cleber Coelho Olovate
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa
Reserva da Fábrica de Carbureto de Cálcio de Iguatama (MG), que é
referência em projetos de responsabilidade social e meio ambiente

Toda nossa
frota de
veículos é
monitorada via
satélite, tem
um sistema de
posicionamento,
o GPS (Global
Positioning
System), que
diz onde é que
o caminhão
está a todo
momento.
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Porto da Aracruz Celulose que, em fusão com a
empresa Votorantim Celulose e Papel, se tornou o
maior grupo
92 produtor de celulose do mundo
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Em 1988, a White Martins destacou
o fornecimento, para a Cooperativa
Agrícola de Cotia (SP), de nitrogênio
líquido usado no congelamento de
massas, frutas, legumes e frangos,
e o gás etil 5, empregado no
amadurecimento de bananas. Nesse
mesmo ano, a empresa divulgou que:
“Apesar das dificuldades que o país
está enfrentando, a White Martins
vai bem.” E oferecia como exemplo
a implantação de nova estrutura
empresarial, em decorrência das novas
exigências de seu mercado.
Em 2002 nasce a Braskem, então
petroquímica líder na América
Latina e grande consumidora de
gases industriais. No detalhe,
Unidade de Polipropileno, no Polo
Petroquímico do Grande ABC

Seus veículos de distribuição “rodam
por ano cerca de 10 milhões e 800
mil quilômetros” e “entregam mais ou

menos 38 milhões de metros cúbicos
de gases”. A publicação de circulação
interna descreveu o percurso de duas
carretas que periodicamente saem do
Cabo, em Pernambuco, vão por terra
até Belém, onde embarcam numa balsa
que sobe o Rio Tocantins e parte do
Amazonas, e finalmente chegam ao
Projeto Jari (complexo industrial então
existente no Pará). A viagem de ida
e volta, feita por quatro motoristas,
durava 21 dias.
Em 1989, a empresa, que tinha 350 mil
clientes, 10,5 mil funcionários e 11 mil
fornecedores, anunciou que passaria
a fornecer 550 toneladas de oxigênio
para a Copene, em Camaçari, Bahia.

A refinaria de Capuava em São Paulo produz, entre outros derivados de petróleo, óleo diesel metropolitano e solventes especiais

Cheio de gás
O segmento de gases industriais entrou
na década de 2000 mostrando fôlego
para o crescimento, impulsionado
pelas indústrias do petróleo, química,
siderurgia, metalomecânica, naval,
petroquímica, papel e celulose,
além dos setores medicinais e das
aplicações para tratamentos de
resíduos e indústria de semicondutores,
principalmente nos países emergentes.
Um exemplo de aumento de demanda
foi o do setor siderúrgico no Brasil,
após o processo de privatizações,
em que teve um forte ciclo de
investimentos. Entre 1994 e 2007,
as empresas siderúrgicas brasileiras
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investiram US$ 21,5 bilhões e deram
prioridade para a modernização e para
a atualização tecnológica das usinas e
alcançaram capacidade instalada de 41
milhões de toneladas.
Como a produção de aço consome muito
oxigênio, houve um aumento significativo
na demanda do gás. Esse segmento
adotou a terceirização de suprimento
de gases, uma tendência mundial.
Unidades On-Site siderúrgicas podem ser
criogênicas, por operarem com volumes
altos, na faixa de 4 mil toneladas por
dia. Os processos consomem oxigênio e
argônio, e também aplicam o nitrogênio
em várias etapas.
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A indústria de gases conta também com
centros de distribuição que atendem
clientes de norte a sul do país
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O gás desenvolvendo o país

Atualmente, a indústria de gases conta com Plantas
On-Site, Centros de Distribuição, Unidade de Separação
de Gases, ou seja, com uma estrutura completa para
atender às necessidades da indústria brasileira

“O oxigênio vem do ar, mas, para ser vendido, tem que ser colocado na forma líquida; os outros
gases também. Para termos oxigênio na forma líquida temos que trabalhar com quase menos 200°
Celsius, senão ele não fica líquido, ele volta pra forma gasosa. Então, aqui na White Martins,
trabalhamos com temperaturas baixíssimas e pressões altíssimas, é muito complicado. Por tudo
isso, por um lado temos que usar muita segurança operacional, e por outro, requer muita tecnologia
e engenharia de alta qualidade, para trabalhar com aços especiais etc. Além disso, pelo lado de
negócios, comercial, a gente atua em todos os mercados praticamente. Se você me perguntar, a
White Martins fornece produtos em grandes quantidades, oxigênio, nitrogênio, argônio ou até CO2,
para siderúrgicas, polos petroquímicos, papeleiras. Eu aí estou falando dos grandes consumidores,
mas também atendemos fortemente a indústria de bebidas, com CO2 para refrigerantes e cerveja,
oxigênio para hospitais, misturas de solda para estaleiros construirem navios ou até, na outra
ponta, oxigênio gasoso e acetileno para oficinas de reparo de carros e pequenas serralherias, de tudo
mesmo, muito abrangente. Trabalhamos tanto com o mercado muito pequeno quanto com polos
petroquímicos e siderúrgicas imensas, com hospitais, com indústrias de bebidas; nós trabalhamos
com todos os segmentos, com isso percebemos antes, aqui no Brasil, qual segmento da indústria está
caindo e qual está subindo, porque trabalhamos com todas elas.”

Gilney Penna Bastos
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

Os gases medicinais são usados, entre outras aplicações, em cirurgias
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Os gases estão por
todas as partes e,
através da indústria,
são transformados em
diversos produtos para
atender à demanda de uma
pluralidade de setores.

O

s gases oxigênio,
nitrogênio, hidrogênio
e carbônico
apresentam os maiores
volumes de comercialização,
porque servem para diversos
segmentos e aplicações. Mas para
que eles são utilizados? Em quais
produtos podemos encontrá-los?
Quais são as indústrias que utilizam
esses gases?

O produto é
colocado dentro
de garrafas
totalmente
vedadas e
tampado com
rolhas chamadas
crown ou
encapsuladores
de rosca.

O segmento de gases industriais
está entre os que mais crescem no
mundo, tendo como característica
principal a pluralidade na oferta de
produtos e soluções para diversos
setores industriais, como refino,
química, papel e celulose, siderurgia,
automobilístico, metal-mecânico,
eletrônico e também para o setor de
serviços, de que é exemplo a área
hospitalar.

A mistura
“Você tem uma bebida preparada com a mistura de açúcar, água e o
concentrado ou suco, ou só o suco. Isso feito, você manda para um processo
que se chama carbonatador. É o que vai dar a refrescância ao refrigerante. E
ali você injeta o CO2. Uns são mais carbonatados, outros menos. Depende do
volume de gás. O produto é colocado dentro de garrafas totalmente vedadas e
tampado com rolhas chamadas crown ou encapsuladores de rosca. É preciso
que fique num acondicionamento adequado para que o gás não saia. A retenção
do gás é muito importante. A qualidade e a quantidade do gás também.”

“A sensação de gás não necessariamente é uma
função da quantidade de gás dentro do produto. É um
pouco diferente de refrigerante, que tem uma matriz
menor. A cerveja tem proteína, tem ainda um resto
de dextrinas, tem corpo. A interação do gás com todos
esses compostos faz com que você tenha percepções
dessa explosão. E as quantidades de gás têm um
limite de resistência da embalagem, porque gás é
igual a pressão. Se eu coloco exageradamente gás, eu
vou explodir todas as garrafas, não adianta. Tem os
seus limites.”

Luciano Renato Horn
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial,
Acervo Museu da Pessoa
A Spaipa S/A é uma das maiores indústrias brasileiras
de bebidas e iniciou suas atividades em 1946

Mário Antônio Veronezi
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial, Acervo Museu da Pessoa

A indústria de bebidas é um dos mercados atendidos pela indústria de gases
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Pequenas explosões

A indústria de gases atende o mercado brasileiro de alimentos e bebidas, indústria automotiva, construção civil, metalurgia e siderurgia, indústria química e
petroquímica, papel e celulose, saúde, saneamento e meio ambiente, vidro, cerâmica, dentre muitos outros setores
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O setor siderúrgico brasileiro está entre os dez
principais do mundo. Vista do alto-forno da Aperam
South America, antiga Acesita
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Pesquisa em conjunto
“No primeiro momento, quando o pessoal nos pediu o óxido nítrico: ‘Oh, isso é
um gás tóxico, não vai poder entrar no hospital nem que você pague 1 milhão,
a não ser que estudemos juntos para ver como podemos fazer.’ E eles nos deram
todo o suporte. No início foi a Pro Matre de São Paulo. Foi uma cirurgia
intrauterina. Abriu-se a barriga da mãe, fez-se a cirurgia, tirou-se o bebê de
dentro do útero e, quando o bebê veio para a incubadora, já se sabia que ele
teria hipertensão. Então, os médicos disseram: ‘Na hora que ele sair, nós vamos
usar o gás.’ A criança saiu cianótica, sem oxigênio, e, quando aplicamos o
gás, ficou rosinha, a pressão da artéria pulmonar baixou. Salvamos a criança
naquele momento; seria óbito. Aquilo virou um assunto da comunidade
científica dentro da cidade de São Paulo. Até hoje se usa esse gás no Incor do
jeitinho que nós usávamos.”

Lourival Nunes de Almeida Júnior
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

I. Os gases

Os chamados
gases do ar
(oxigênio,
nitrogênio e
argônio) são
obtidos por
meio de plantas
produtoras, em
alta pressão na
forma líquida
e em baixa
pressão na
forma gasosa.
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Existe uma extensa relação de
gases, que podem ser puros,
técnicos e especiais, voltados
para os mais diversos segmentos
de mercado. Há também uma
infinidade de misturas. Os
chamados gases do ar (oxigênio,
nitrogênio e argônio) são obtidos
por meio de plantas produtoras,
em alta pressão na forma líquida e
em baixa pressão na forma gasosa.
Existem, ainda, os gases obtidos
como subprodutos, na forma de
fumaça rica em gases. Nesse
caso, encontram-se o hidrogênio
e o dióxido de carbono, também
conhecido como gás carbônico.
Outro gás é o acetileno, obtido
através da reação do carbureto de
cálcio com água.

Nos processos de fusão e redução
metalúrgicas, onde são utilizados
combustíveis líquidos, sólidos ou
gasosos, o oxigênio intensifica a
transmissão do calor, elevando a
temperatura. A operação dos fornos
torna-se mais flexível, aumenta
sua capacidade e reduz o consumo
específico de energia.
Outra importante aplicação do
oxigênio é na indústria de papel e
celulose, para o branqueamento de
celulose e na oxigenação dos licores
negro (produzido pela dissolução da
lignina da madeira) e branco (mistura
química utilizada no cozimento da
madeira para a produção de pasta

celulósica). Usa-se ainda para
enriquecimento do ar nos fornos de
cal e para tratamento de efluentes
vindos de diferentes indústrias, em
queimadores para fornos de vidro,
chumbo, cobre, alumínio, aço, ferro
fundido e fornos rotativos em geral.
O oxigênio é utilizado também
onde a natureza não consegue
mais absorver as águas poluídas, e,
na medicina, mantendo vidas em
auxílio à respiração natural.
Nitrogênio (N 2) − O nitrogênio
é um gás inerte, incolor, inodoro
e insípido. Não é inflamável nem
combustível. É líquido a baixas
temperaturas, mais leve que o

E quais são os gases? Como
eles são? Para que são
utilizados?
Oxigênio (O 2) − O oxigênio é um
gás incolor, inodoro e insípido. É
mais pesado que o ar e levemente
solúvel em água e álcool. À pressão
atmosférica ou a temperaturas
inferiores a 183°C negativos, o
oxigênio é um líquido azulado,
ligeiramente mais pesado que a
água. Quando não está misturado,
não é inflamável, mas ajuda na
combustão e é não corrosivo. Nas
condições normais de temperatura e
pressão, apresenta-se na fase gasosa.
É altamente oxidante, reagindo
fortemente quando em contato com
materiais combustíveis, podendo
provocar incêndio ou explosão. O
oxigênio forma compostos com todos
os gases, exceto com os gases nobres.

Atualmente, o uso do óxido
nitroso em anestesia, associado
a outros agentes, como opioides,
hipnóticos e anestésicos voláteis,
continua representando condição
de excelência em diversas unidades
hospitalares
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O carbono é um
elemento que
está no aço, e
você tem que
tirar o carbono,
e o tira através
de oxigênio,
formando gás
carbônico.

ar e pouco solúvel em água. O
ar atmosférico contém cerca de
78% de nitrogênio. É obtido pelo
processo de destilação do ar. São
separados água, impurezas e gases
não desejados. O ar purificado
passa, então, por uma coluna,
através da qual são separados
nitrogênio, oxigênio e argônio, no
estado líquido, em temperaturas
diferentes.

por ser um gás inerte. Atmosferas
obtidas com nitrogênio puro,
combinado com outros gases,
permitem uma maior confiabilidade
de processo, minimização do uso
de derivados de petróleo, menor
manutenção e menor custo
quando comparadas com processos
tradicionais. O nitrogênio é aplicado
também na medicina, para a criação
de sistemas de atmosfera controlada.

É largamente utilizado para a
criação de atmosferas protetoras,

Esse gás apresenta uma extensa
gama de utilizações, entre as

Barra de aço inoxidável
“O oxigênio é utilizado tanto para os aços comuns, de baixa liga, quanto os de alta liga. O carbono é
um elemento que está no aço, e você tem que tirar o carbono, e o tira através de oxigênio, formando
gás carbônico. Só que tem outros elementos também, que estão ali na sucata, combinam também
com o carbono, como o silício, o manganês. E esses formam o que eles chamam de escória, aquela
parte não metálica, óxida, mais leve, que fica em cima do banho. Isso era vendido muito para
distribuidores, pessoas que vendem para quem usa um aço que não pode oxidar, compram em barras,
compram pouca tonelagem. Hoje é diferente; naquela época de barra [décadas 1970-80], a pessoa
precisava de um parafuso que não pode oxidar. Então, ela comprava uma barra de aço inoxidável,
e a Acesita vendia muito para distribuidor e o mercado era São Paulo. E esse distribuidor é que
fatiava, ele é que distribuía pequenos pesos. A corrida nossa era de 30 toneladas, e ele vendia duas,
três, cinco toneladas.”

Saulo Fernando Társia
Coleção Acesita 60 Anos, Acervo Museu da Pessoa

Ferro-gusa
“Como é que nós poderíamos, a partir do ferro-gusa produzido no alto-forno, queimar todo esse
carbono, jogar no forno elétrico? Naquela época [década 1970-80], o processo para queimar teria
que ser na base de jogar minério de ferro. Porque o minério de ferro tem óxido, tem oxigênio, então
queima o carbono lá dentro. Mas isso exige muito esforço. Imagina você na boca do forno jogando
minério de ferro lá dentro. Aquilo tudo é um operação chamada de oxidação e gastava muito.

José Luis Rezende Pimenta
Coleção Acesita 60 Anos, Acervo Museu da Pessoa
Uma das aplicações do nitrogênio
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na área de criopreservação
o gás nasestáindústrias
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quais na indústria química e
petroquímica, em processos de
produção, armazenamento e
transporte de matérias-primas e
produtos, na área de transferência
de calor, oferecendo diversos
campos de aplicação, inclusive
proteção contra incêndio, explosão,
oxidação e corrosão, como gás de
resfriamento, no estado líquido
e a baixas temperaturas, na

produção de aço, processos de
transformação plástica a sopro,
indústria alimentícia e agricultura,
entre outros.
Outra aplicação que apresenta
volume expressivo é a
pressurização de dutos ou a purga
de equipamentos e instalações,
protegendo-os da umidade e
eliminando poluentes e impurezas.

Inoxidável
Era uma
novidade na
indústria da
época, uma
evolução da
semiautomática
com CO2, que já
era um grande
avanço no país,
onde muitas
indústrias ainda
usavam a solda
com eletrodos.
Então era quase
como enfiar
prego em areia.
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“O AOD entrou para poder fazer o inoxidável. O inoxidável veio a ser aprimorado com a entrada
do AOD. [...] É um equipamento que trabalha com oxigênio e argônio, a sigla dele é essa. O
material saía do forno elétrico e passava pelo AOD. Aí é que você dava a característica do aço
inoxidável que você queria. Transformava no que você precisasse. Acabava de sair a mistura, que
entrava líquida nesse equipamento.”

Agnelo Santiago da Silva
Coleção Acesita 60 Anos, Acervo Museu da Pessoa

Prego na areia
“Em 1987, 1988, a gente trabalhava com mercado de solda. No Brasil, quem dominava era a Liquid
Carbonic, uma empresa que só vendia CO2 e que depois veio a ser comprada pela White Martins na
metade dos anos 90. Eles vendiam CO2 puro, que era um gás eficiente para processo de solda, mas
um pouco incômodo para o soldador pelos respingos que, na época, com menos proteção, pipocavam
um pouco na roupa deles. Já o gás que a gente oferecia pra essa mesma função era uma mistura de
CO2 com argônio, novidade total na indústria. A mistura em si era, e ainda é, tão boa quanto, mas
muito melhor para o conforto dos soldadores no trabalho daquela época. Imagine um soldador que
trabalhava com óculos pretos, um capacete de proteção que cobria o rosto inteiro, luva de couro até o
cotovelo, tudo isso porque tem respingo; quando você colocava a mistura com o argônio, os respingos
quase que acabavam, o soldador já não se preocupava mais com os pipocos e se sentia melhor pra
trabalhar, porque era uma solda mais suave e aí eles queriam trocar, claro. Assim, todos os processos
que levávamos terminavam em contratos novos. Era uma novidade na indústria da época, uma
evolução da semiautomática com CO2, que já era um grande avanço no país, onde muitas indústrias
ainda usavam a solda com eletrodos. Então era quase como enfiar prego em areia.

Gilney Penna Bastos
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

Propriedade:
segurança
“O nitrogênio é um gás inerte, e essa
propriedade é a segurança dos nossos
processos. A indústria química produz muitos
gases que são extremamente inflamáveis.
Ou que, em contato com água, ficariam
contaminados. Fazemos muitas vezes um
colchão de nitrogênio, o que cria uma barreira
para esse contato da umidade. Ou então a
constituição de uma atmosfera inerte, porque
alguns desses gases, se entram em contato com
o oxigênio e ocorre uma faísca, você entra
numa zona de explosividade enorme.”

Manoel Carnaúba Cortez
Coleção 100 Anos de
Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

Tecnologias de prevenção
“Por volta de 1989, trabalhei, ainda, com um certo grau de novidade,
observando todos os fenômenos que aconteciam em águas profundas.
À medida que os anos foram passando, fui adquirindo experiência e
transferindo para as equipes de mar nas plataformas, e o processo foi um
pouquinho mais consolidado. A gente trabalhava muito observando como
a parafina se depositava e como a gente removia. Foi essa tecnologia que
nós desenvolvemos, chamada de tecnologia SGN (Sistema Gerador de
Nitrogênio), em que a gente remove o depósito formado. Mas, obviamente,
a melhor maneira de controlar um processo como esse é prevenir e não
necessariamente corrigir, ou seja, os métodos preventivos são mais
interessantes do ponto de vista tecnológico do que os métodos corretivos,
porque os métodos corretivos são paliativos, você deixa o problema acontecer
para remover. Hoje, a tecnologia de remoção, de correção ou de remediação
desses problemas está mais ou menos consolidada, mas está sendo substituída,
gradualmente, por tecnologias de prevenção.”

Carlos Nagib Khalil
Coleção Memória Petrobras, Acervo Museu da Pessoa

O mesmo sabor
“Eu lembro quando veio o McDonald’s para
o Brasil, e o hambúrguer tinha que ter o
mesmo gosto no mundo inteiro, só que lá eles
congelavam com tecnologia de nitrogênio;
aqui eles botavam dentro da geladeira e
amassavam os debaixo. O funcionário do
McDonald’s olhou e falou: ‘Não, tem que ter o
mesmo gosto que tem lá.’ A gente entrou com
a tecnologia de congelamento super-rápido
com nitrogênio, no desenvolvimento dos
túneis de congelamento. Tinha uma fábrica
que desenvolvia esse tipo de equipamento
em Piratininga, em São Paulo. Eu tive o
privilégio de montar um dos primeiros túneis
de congelamento de hambúrguer.”

José Carlos Coutinho Robert
Coleção 100 Anos de
Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

Nitrogênio é utilizado na indústria alimentícia para inertização de alimentos
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O ar é a
única fonte
conhecida
para a
extração de
argônio puro.

Argônio (Ar) − O argônio é um
gás atóxico, incolor, inodoro e
insípido. Faz parte de um grupo
especial de gases, conhecidos
como gases inertes ou nobres,
como hélio, néon, criptônio,
xenônio e radônio. Esses gases
apresentam uma tendência
extremamente baixa para
reação com outros compostos
ou elementos. O argônio é mais
pesado que o ar e é pouco solúvel
em água. Nas condições normais de
temperatura e pressão, apresentase em forma gasosa. Dentro do
grupo dos gases raros ou nobres,
o argônio é o mais comumente
encontrado e o que tem maior
aplicação na indústria de gases.
Está presente na atmosfera em
uma concentração de 0,934% no
nível da superfície terrestre. O ar
é a única fonte conhecida para a
extração de argônio puro. Por essa
razão, sua produção se realiza
pela destilação em uma planta de
separação de gases do ar.
É utilizado na metalurgia nos
processos de soldagem de metais
(alumínio e aço inoxidável),
na produção de aço inoxidável
chamado de “descarburetação a
argônio-oxigênio” (sigla AOD, em
inglês), no enchimento do bulbo de
lâmpadas incandescentes.
O argônio e os outros gases
nobres ou raros são produzidos
comercialmente como
subprodutos de grandes usinas
de separação criogênica (a
temperaturas muito baixas).
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Unidade industrial da
Braskem, em Cubatão (SP)
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Planta On-Site da White Martins
na CSN de Volta Redonda (RJ)

Principais segmentos da indústria de gases industriais
Gases industriais
Neste grupo encontram-se os gases utilizados por quase
todos os tipos de indústrias, como siderúrgicas, químicas,
petroquímicas, papel e celulose, eletrônicos. Entre os
gases industriais comercializados encontram-se oxigênio,
nitrogênio, hidrogênio, acetileno, gás comprimido, argônio,
dióxido de carbono e hélio.
Os gases oxigênio, nitrogênio e argônio são obtidos do
ar pelo processo de separação. Trata-se de um método
criogênico desenvolvido por Carl Von Linde há mais de cem
anos, em que o ar é comprimido e dele são removidos vapor,
poeira e dióxido de carbono. Em seguida, o ar é refrigerado
até atingir temperaturas extremamente baixas, comprimido
para seu estado líquido e separado por destilação, obtendose oxigênio, nitrogênio, argônio e outros gases nobres.
Gases medicinais
Neste grupo encontram-se os gases que são distribuídos
nos hospitais e clínicas, na residência do paciente (Home
Care), em ambulâncias e em unidades de terapia intensiva.
São vários gases que apresentam aplicação no segmento
medicinal, como oxigênio gasoso, líquido, óxido nitroso, o
ar medicinal (mistura de oxigênio e nitrogênio) e nitrogênio.
Os gases também são utilizados para criação de atmosferas
biológicas para cultivo, cromatografia gasosa, ressonância
magnética nuclear, tomografia computadorizada, laser
cirúrgico etc. A participação das empresas no segmento
de gases medicinais vai além do fornecimento de gases.
Em geral, essas empresas vendem soluções que envolvem
concepção de projetos, desenvolvimento de soluções
customizadas, equipamentos etc.
Entre os gases medicinais, o oxigênio é utilizado
principalmente em processos respiratórios de pacientes,
e o óxido nitroso, como anestésico para a realização
de procedimentos cirúrgicos. O oxigênio é utilizado na
chamada oxigenoterapia, que consiste na administração
de oxigênio em uma concentração de pressão superior à
encontrada na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar
deficiência de oxigênio. Antes de ser inalado pelo paciente,
o oxigênio líquido é vaporizado, transformado em gás e
aquecido dentro do tanque, que geralmente possui volume
de 3 mil litros de oxigênio líquido.
A introdução do óxido nitroso teve início com dentistas
que o utilizavam como anestésico e analgésico durante
as intervenções em seus pacientes, no final do século 19.
Mais tarde, melhorias nos equipamentos de administração
do gás em pacientes permitiram sua larga utilização
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nos procedimentos cirúrgicos. A principal aplicação do
óxido nitroso é na chamada anestesia geral balanceada,
realizada em conjunto com outros agentes anestésicos
inalatórios ou venosos. O óxido nitroso potencializa os
efeitos positivos dos outros anestésicos, o que reduz
os efeitos colaterais e o custo da anestesia, garantindo
o mesmo efeito. É sempre usado na forma gasosa e,
geralmente, manipulado na forma líquida, em cilindros de
alta pressão ou tanques criogênicos. É comercializado
comprimido em cilindros metálicos que são instalados
no hospital e se comunicam com a rede de distribuição
através de redutores de pressão, registros e mangueiras.
Entre as aplicações do nitrogênio líquido está sua utilização
para o tratamento de algumas doenças de pele, como
acnes, sendo também usado para estocagem de sangue e
sêmen humano e de animais.
A aplicação desses gases envolve esforços tecnológicos
para o desenvolvimento de equipamentos e válvulas
que ministram a dosagem correta nos procedimentos
médicos. A aplicação no segmento medicinal exige
alta pureza para os gases. Além do oxigênio e do óxido
nitroso, gases como o nitrogênio e o hélio também são
utilizados no segmento medicinal.
Gases especiais e misturas
na forma de gases de altíssima pureza
A categoria de gases especiais é constituída de vários gases,
assim como os que atendem ao segmento industrial. A
grande diferença é o fato de serem fornecidos com elevado
grau de pureza medida em ppm (parte por milhão). Esses
tipos de gases são usualmente utilizados em laboratórios
de pesquisa, farmacêuticos e químicos, universidades
e centros de pesquisa. Constituem nichos de mercado
para a indústria e apresentam boa rentabilidade para os
fabricantes.
A utilização de gases de alta pureza requer instalações
e equipamentos especializados e adequados, a fim de
assegurar que a qualidade do gás no ponto de consumo
seja igual à do cilindro e idêntica em todos os postos de
trabalho. Para tal finalidade, os sistemas centralizados para
a distribuição de gases especiais são a melhor alternativa,
o que deve incluir componentes cuidadosamente
selecionados e testados, como reguladores, válvulas,
tubulações limpas em aço inoxidável ou cobre, e conexões
que preservem as características desses gases desde os
cilindros até cada ponto de consumo.
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No meio do caminho
“Havia a CSN, em Volta Redonda, no meio do caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo,
dois mercados interessantes. Havia a Usiminas, a Açominas e a Belgo-Mineira [atual
ArcelorMittal Aços Longos], em Minas Gerais. Um mercado crescendo na Região Sudeste.
Depois, teve a Companhia Siderúrgica de Tubarão, CST, hoje ArcelorMittal no Espírito
Santo. Eram oportunidades localizadas no Sudeste, mercado muito forte para produtos
na forma líquida, entregues em caminhões-tanque. Todo o crescimento da White Martins
está ligado ao desenvolvimento da indústria brasileira, e todo esse crescimento depende
do fornecimento de gás. A White Martins sempre acreditou no Brasil e foi com um apetite
muito grande para ganhar as novas oportunidades, para se posicionar nesse mercado. É a
única empresa de gás, hoje, presente em todos os Estados do Brasil.”

Carlos Frederico de Campos Martins
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

Estaleiros
Os estaleiros nacionais vivem seu
momento de expansão, incrementando
a demanda por gases e equipamentos
para corte e solda de metais, depois de
anos em declínio e sem investimentos.
A demanda de nitrogênio acompanha
também o crescimento do segmento
pesqueiro e a necessidade de transporte
de pescado a longas distâncias, sendo
esse gás utilizado para refrigeração e
geração de sistemas inertes.
Foram produzidas embarcações e
plataformas destinadas a atender o
mercado offshore de exploração de

petróleo e gás. Nesse segmento, são
utilizados gases nos processos de corte
e solda: oxigênio, dióxido de carbono,
argônio e acetileno. Em 2007, a White
Martins assinou um contrato com o
Estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco,
para o fornecimento de gases industriais
e assessoria técnica em soldagem.

Papel e celulose
A indústria brasileira de papel
e celulose, também importante
consumidora dos gases industriais, foi
impulsionada no final dos anos 1970

O processo de deslignificação com
oxigênio é um dos mais importantes
na tecnologia de branqueamento
de celulose. O processo é
ecologicamente correto e reduz o
uso de produtos químicos poluidores
do meio ambiente

II. O gás e a indústria
CSN e a demanda por oxigênio

A produção de
aço possibilitou
a formação de
outras indústrias,
como as
automobilísticas
e as de
eletrodomésticos,
futuras
consumidoras
de gases
industriais.
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A Companhia Siderúrgica Nacional
foi inaugurada em 1946, com a
produção de coque metalúrgico. No
mesmo ano, foram ativados os altosfornos e a aciaria, e, em seguida, foi
inaugurada, para atender a usina, a
fábrica de oxigênio da White Martins
em Volta Redonda. A produção de
aço possibilitou a formação de outras
indústrias, como as automobilísticas
e as de eletrodomésticos, futuras
consumidoras de gases industriais.
Um novo ciclo de crescimento
da siderurgia brasileira começou
nos anos 1950, quando a CSN
já funcionava com todas as suas
linhas de produção. Em 1954, deuse a segunda etapa da expansão da
empresa, que a levou a produzir
1 milhão de toneladas/ano em 1960.
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pelo Primeiro Plano Nacional
de Papel e Celulose (I PNPC),
que estimulou o crescimento da
capacidade nacional produtiva
pela geração de subsídios,
impulsionando significativamente
os plantios florestais e as
indústrias dele dependentes.
Foi um período de aprendizado
tecnológico e de aumento da
competitividade, que fizeram
com que o Brasil, com condições
de clima e de solo favoráveis,
se tornasse um dos países mais
competitivos mundialmente na
exploração de produtos de base
florestal.

Atualmente,
a técnica é
considerada
um padrão
no processo
de produção
da polpa de
papel.

O uso do oxigênio da indústria
de papel e celulose teve seu
início com a introdução do
processo de deslignificação com
oxigênio (bleaching). O processo
podia ser considerado uma
continuação do cozimento e uma
primeira fase de branqueamento
da celulose. Atualmente, a
técnica é considerada um padrão
no processo de produção da
polpa de papel.

Petroquímica
Nos anos 1970 e 1980, outro
segmento que trouxe um
crescimento expressivo para os
gases industriais foi o petroquímico,
com a construção dos polos
no país. Em 1972, entrou em
operação a Petroquímica União,
em São Paulo e, em 1978, o
polo petroquímico da Bahia, em
Camaçari, a Copene – Companhia
Petroquímica do Nordeste.
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Unidade de Insumos Básicos do Grande ABC, antiga
Petroquímica União
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100 mil toneladas
“No contrato de Tubarão tinha que entrar navio
de 100 mil toneladas, porque diminuía o custo.
Eu não entendia nada, não tem navio de 100
mil toneladas no mundo, tinha navio de 20 que
entrava ali no Porto de Vitória, um portinho
pequenininho. Então fui no Japão, visitei o
maior navio que estava em construção. Ainda
me lembro, era o estaleiro da Nippon, 63 mil
toneladas, eu falei: ‘Mas Eliezer [presidente
Vale do Rio Doce], não tem navio de 100 mil
toneladas, esse aqui está em construção, vai
ficar pronto daqui a dois anos e nós vamos fazer
um porto de 100 mil toneladas?’ Mas eram os
japoneses que exigiam: ‘Só com 100 mil toneladas
é que dá economicidade ao projeto.’ Então, era
uma grande visão do futuro, mas não era uma
visão precisa.”

Ronny Castro de Oliveira Lyrio
Coleção Memória Vale,
Acervo Museu da Pessoa

Outros portos
... não tinha
celular; para
falar ao telefone,
você tinha que
pedir a ligação
durante o dia
para conseguir
conversar à
noite.
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“No final da década de 60, o Brasil não tinha estaleiros com condições
de construir navios de grande porte. Então, meu pai foi pela Petrobras
para liderar, gerenciar a construção de navio na Dinamarca. Foi em 69,
exatamente; a gente morou quase um ano lá. Minha mãe foi grávida e
teve filho, longe dos parentes, não tinha celular; para falar ao telefone,
você tinha que pedir a ligação durante o dia para conseguir conversar
à noite. Eles foram guerreiros. Ir para a Europa com dois filhos, ter um
terceiro filho lá sem saber como ia ser, outra língua completamente
diferente. Meu pai diz que a experiência no exterior acrescentou muito
na vida dele. Depois, em 74, que foi a época da copa na Alemanha; meu
pai teve que ir para lá pra recuperar um navio que pegou fogo. E, por
último, a viagem mais duradoura foi ao Japão, em 75, 76. Eram três
navios que estavam sendo construídos no Japão e meu pai foi gerenciar
a construção deles.”

Marcelo Figueira de Almeida Albuquerque
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

Votorantim Celulose e Papel – VCP, empresa do Grupo Votorantim, chegou à cidade de Três Lagoas (MS), em 2006, para implantar uma nova fábrica de
celulose. Com isso, a empresa abriu mais uma base de crescimento com pleno acesso à matéria-prima para produção de celulose de mercado

Aposta certeira

Parcerias

“A indústria de celulose é um negócio que
não tem jeito de dar errado no Brasil. Pode
passar por fase ruim, fase boa, isso é natural.
Fábrica de celulose, ao longo da ferrovia de
Carajás, o terreno é plano, é fácil você fazer
remanejamento de árvore, cortar, que o caro
na fábrica de celulose é isso; eucalipto lá
cresce que é uma beleza, como mostraram
em Buriticupu as plantações da Celmar [hoje
pertencentes à Suzano Papel e Celulose].”

“No campo da celulose, ou dos produtos florestais, o transporte e a disponibilidade
de áreas para fazer o plantio são muito importantes. A Vale do Rio Doce já era então
uma empresa de reconhecida capacidade ferroviária. As grandes áreas disponíveis
para plantio de eucalipto na região de Vitória, no Espírito Santo, e na região do
Médio Rio Doce levaram a um desenvolvimento natural da Cenibra e, mais tarde,
da Bahia Sul. A característica importante é que esses dois desenvolvimentos, tanto
na celulose como no alumínio, foram feitos em joint ventures, em associação com
estrangeiros. No caso da Albrás, era uma associação com os smelters do Japão, em
que o Japão ficaria com 50% da produção, portanto a comercialização já ficaria
praticamente a metade feita. E da mesma forma com a Cenibra, mais de 50% vai
para as usinas japonesas.”

Francisco José Schettino
Coleção Memória Vale,
Acervo Museu da Pessoa

José Clóvis Ditzel
Coleção Memória Vale, Acervo Museu da Pessoa

Em 1982, a White Martins inaugurou
sua unidade produtiva em Triunfo, Rio
Grande do Sul, para suprir a demanda do
Polo Petroquímico Copesul (Companhia
Petroquímica do Sul); em 1988, foi
inaugurado o Polo Cloroquímico de Alagoas
e a empresa colocou em funcionamento sua
unidade de separação de ar para fornecer
nitrogênio e oxigênio ao polo.

Em agosto de 2006, a GásLocal,
uma associação entre a
White Martins e a Petrobras,
disponibilizou para o mercado
brasileiro o GNL (gás natural
liquefeito), um produto até então
inédito no país
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Gás natural

de kits de conversão para GNV (gás
natural veicular). Em 2004, assinou
joint venture com a Petrobras para
criação do Projeto Gemini, que mais
tarde ganhou o nome comercial
de GásLocal. A primeira empresa
de gás natural liquefeito (GNL) do
país entrou em operação em agosto
de 2006, atendendo regiões não
abastecidas por gasodutos, como
o interior de São Paulo, o sul de
Minas e o norte do Paraná, além de
Goiás e Brasília. Ocorreram vários

A White Martins começou a operar na
área de gás natural em 2002, quando
foi inaugurada em Manaus uma fábrica

investimentos em novas unidades
para acompanhar o crescimento da
demanda de gases.

Olhar de estudante
“Quando fui ao polo a primeira vez, nós tivemos um encontro de estudantes de
Engenharia Química do Nordeste, e esse encontro aconteceu lá em Salvador. Nós
conseguimos visitar o polo. Era na central petroquímica, que chamava Copene,
Companhia Petroquímica do Nordeste. Era a maior petroquímica do Brasil,
ainda é a maior central petroquímica. E nós fomos em vários ônibus. Quando
nós nos aproximávamos do polo, quando eu vi as duas chaminés da central
termoelétrica e as torres de destilação, a fábrica, a central, eu olhei, falei: ‘Poxa
vida, que maravilha.’”

Manoel Carnaúba Cortez
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

A Refinaria Alberto Pasqualini, inaugurada em 1968 em Canoas
(RS), é considerada hoje a quinta maior refinaria do país

o gás nas indústrias 123

Os players no Brasil
A década de 1990 é o período em
que entraram na disputa do mercado
brasileiro novos players, como a alemã
Messer e a britânica British Oxygen
Company (BOC). A entrada das
companhias estrangeiras e a formação
das nacionais são mostradas na figura

abaixo, modificada pelos movimentos
de fusões e aquisições dos atores ao
longo do tempo. Há quatro principais
players: Praxair/White Martins, Linde/
AGA, Air Liquide e Air Products, com
unidades produtivas espalhadas por
todo o território nacional.

Entrada/formação dos players na indústria de gases no Brasil
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Fonte: Borschiver e Oroski, 2012.

O que era problema

Trouxemos gás
da Bolívia,
fizemos um
negócio vultoso
com o Gasoduto
Bolívia-Brasil, o
Gasbol...
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Distribuição de gases em
forma líquida da Air Liquide

“Quando se fura para achar petróleo e se acha gás, a princípio você está com um
problema nas mãos, porque é muito mais fácil transportar petróleo para a terra,
transformá-lo em dinheiro, do que o gás. Do ponto de vista da utilização, do usuário, o gás
é um combustível muito melhor do que o petróleo. Ele emite menos gases de efeito estufa,
tem menos contaminantes, é mais limpo, suja menos os equipamentos, contamina menos,
dependendo do que você está fazendo, se está aquecendo alguma coisa de cerâmica, você
consegue uma contaminação menor. Ele é um combustível melhor. Agora, ele acaba sendo
caro, encarece um processo de produção.
Começamos a desenvolver uma economia de gás aqui no Brasil. Trouxemos gás
da Bolívia, fizemos um negócio vultoso com o Gasoduto Bolívia-Brasil, o Gasbol;
começamos a vender gás para o nosso cliente. Começamos a instalar usinas para gerar
eletricidade a gás, as térmicas a gás. Tudo isso foi gerando um mercado. A gente tinha
muito gás da Bolívia, produzia algum gás, mas não tinha mercado. Então, começamos
a desenhar um mercado que começou a se tornar maior, em algumas situações, do que a
nossa capacidade de abastecer. Hoje virou um objetivo da companhia produzir o gás.”

Ricardo Castelo Branco
Coleção Memória Petrobas, Acervo Museu da Pessoa
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A indústria de gases oferece
diferentes tipos de serviços e
aplicações industriais, entre eles
no mercado de papel e celulose.
Destaque para a plantação de
mudas de eucalipto da Fibria,
Negócio Celulose Votorantim, em
Três Lagoas (MS)
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A indústria de gases atinge
novas cadeias produtivas,
com novos usos e aplicações.
Mesmo assim, não deixa de
lado a preocupação com a
sustentabilidade e vislumbra
as possibilidades futuras.

A indústria não
se preocupa em
apenas fornecer
a molécula
do gás, mas
principalmente
com sua
aplicação,
treinamentos
e pesquisas
constantes.

N

a década de 2000,
o segmento de
gases industriais foi
marcado pela atuação
dos players internacionais nos
chamados países emergentes, e o
Brasil teve destaque, consolidando
sua liderança regional na América
do Sul. O segmento, embalado pela
nova onda de investimentos nas
indústrias de base e de bens duráveis
e pelas novas aplicações e serviços,
pôde crescer e se preparar para uma
nova fase de investimentos.
A presença da indústria junto
a unidades produtivas de seus

clientes, ou nos processos de
administração dos gases em
hospitais, permitiu o acúmulo
de conhecimento e aprendizado
necessários à sua preparação para
o desenvolvimento de inovações.
A indústria não se preocupa em
apenas fornecer a molécula do
gás, mas principalmente com
sua aplicação, treinamentos e
pesquisas constantes.
O segmento de gases industriais é
orientado pela forte aproximação
com seus clientes, o que determina
seus processos de distribuição e
fornecimento de produtos.

Tendências
As principais tendências que deverão pautar a dinâmica
de crescimento do mercado de gases industriais,
apontadas pelas grandes empresas do segmento em seus
relatórios de mercado, são:
• O aumento da demanda global, principalmente nos
segmentos de energia, refino e gaseificação.
• O crescimento sustentado dos países emergentes,
principalmente a China.
• O desenvolvimento de novas aplicações.
• O crescimento do mercado digital, impulsionando a
indústria de semicondutores e eletrônicos.
• O crescimento da demanda no segmento de saúde, do
qual é exemplo o atendimento Home Care.
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Vertente de crescimento
“A utilização de gases é crescente no mundo. Cada vez mais são utilizados em
indústria eletrônica. São fundamentais, por exemplo, para produzir alguns eletrodos,
chips. Há os tratamentos hospitalares, gases novos; nós trabalhamos também
produzindo misturas gasosas para outras aplicações, para anestesia, para sustentação
respiratória. O CO 2 hoje é usado para tratamento estético, na parte industrial, na
siderurgia, na petroquímica... Está presente em quase toda a cadeia produtiva.”

Carlos José Macedo
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

O CO2 hoje é
usado para
tratamento
estético, na
parte industrial,
na siderurgia, na
petroquímica...

Ondas de desenvolvimento
“A Praxair está entrando na área de gases especializados para a fabricação de
tecnologia eletrônica fina; o desenvolvimento de supercondutores com argônio é
um mercado que cada vez cresce mais com aplicações. Nós estamos agora com uma
projeção de 20 anos nas áreas de química e petroquímica, com o pré-sal. O Brasil
vai ser o grande polo de produção de celulose e fibra do mundo. Vidro de alta
qualidade para fazer placas solares, com isenção de ferro, ou seja, usa oxigênio pra
criar oxidação e tirar o ferro do vidro, hidrogênio para criar uma translucidez mais
forte, estamos misturados em todos os processos, em todas as áreas.”

José Carlos Coutinho Robert
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

Metodologia de fornecimento
A logística e a operação de plantas
é ponto fundamental também para
a eficiência da indústria, reduzindo
seus custos e permitindo a
elevação do padrão do serviço
prestado. O transporte de gases
por longas distâncias, apesar dos
esforços tecnológicos, enfrenta
entraves econômicos e direcionou
a indústria para um modelo de
negócio em que ela se situa o
mais próximo possível de seus

mercados e clientes, podendo
até, dependendo da faixa de
consumo, instalar as chamadas
unidades On-Site, fábricas
localizadas dentro das unidades
operacionais de seus clientes,
uma das formas de fornecimento
que mais crescem na indústria,
fundamentadas por grandes
volumes, demanda cativa e
relacionamento de longo prazo
com os clientes.
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Entre os investimentos
brasileiros para o futuro está
a produção de vidro de alta
qualidade para a fabricação de
painéis solares
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Tipos de fornecimento

Método antigo

Fornecimento em grande escala

Esta modalidade é usada no abastecimento de grandes quantidades, superiores
a 100 toneladas por dia. Os gases são fornecidos aos clientes na forma gasosa,
por meio de tubulação, ou de uma unidade localizada na fábrica (On-Site)
ou próxima à unidade de produção do cliente. Este tipo de distribuição é
mais utilizado para os gases oxigênio, nitrogênio e hidrogênio e também para
monóxido de carbono, demandados em grandes quantidades por muitas
indústrias, como siderúrgicas, químicas, de refino e de celulose.
Fornecimento em cilindros (packaged)

Nesta modalidade, os gases são transportados de forma comprimida, em
estado gasoso e em cilindros, e fornecidos aos clientes cujas demandas são
menos expressivas. Os gases podem ser inseridos em cilindros nas proximidades
das unidades de produção ou podem ser transportados para centrais de
preenchimento e distribuição, onde são transformados em gases comprimidos
para transporte. O volume mais comum de cilindro é de 50 litros de gás.
Fornecimento a granel

As vendas a granel são realizadas para clientes que demandam até 100
toneladas de gás por dia, que são transportadas na forma líquida pelo modal

Uma das primeiras formas de
fornecimento de gás – ainda utilizada,
agora acrescida de tecnologias – se
deu por meio dos cilindros. Estes,
atualmente, possuem vida útil de até
50 anos e representam despesas de
capital relevantes.

em Barra Mansa, desde os anos 80, a
Cilbrás, maior produtora de cilindros
de alta pressão em aço sem costura
da América Latina.

O abastecimento de pequenas
quantidades por cilindros é um grande
desafio para os produtores, pois o
número elevado de clientes exige
complexa operação logística de ida e
volta dos cilindros para maximizar o
retorno dos investimentos.

Os preços dos gases industriais são
impactados por fatores diversos,
como custo da energia elétrica,
modalidades de suprimento (contrato
ou spot), volumes, grau de pureza.
A energia elétrica pesa bastante na
estrutura de custos de produção.

No Brasil, a White Martins tem sua
própria empresa produtora de cilindros

Em geral, esse segmento apresenta
taxas de crescimento maiores que

Estrutura de custos

A capacidade de produção anual
de cilindros em 2012, somando as
duas fábricas da White Martins,
chegava a 350 mil unidades

rodoviário ou ferroviário. A liquefação ocorre em unidades específicas,
normalmente localizadas nas proximidades da unidade central de produção
de gases, para evitar o custo de transporte. Esse fornecimento também inclui
a produção de gases industriais em pequenas unidades On-Site. Os dois
principais gases fornecidos a granel são o nitrogênio e o oxigênio líquido, mas
essa categoria inclui também argônio, dióxido de carbono e hidrogênio.

A indústria,
portanto,
comercializa
um número
expressivo
de soluções
de mercado
para muitos
segmentos e
clientes...
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A indústria está presente com
plantas On-Site em unidades
produtivas dos setores
petroquímico, químico, siderúrgico
e de papel e celulose, entre outros.
A construção e a operação dessas
plantas são objeto de contratos de
longo prazo, em torno de 15 anos,
estabelecidos entre a indústria de
gases e seus clientes.
O fornecimento de gases industriais
depende fortemente do volume e da
frequência de consumo do cliente.

A indústria, portanto, comercializa
um número expressivo de
soluções de mercado para muitos
segmentos e clientes, o que torna
bastante acentuado o processo de
“customização”. A tipologia baseada
no modal de fornecimento do gás para
os clientes leva em consideração o tipo
de aplicação, seu volume, sazonalidade
e variabilidade da demanda. Em
relação à segmentação por formas de
distribuição e fornecimento, a escolha
depende, sobretudo, da quantidade a
ser distribuída.
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as do PIB, mostrando elasticidade
superior à dos outros segmentos
da indústria química, resultante
de uma forte inserção dos
gases em diferentes setores da
economia e também pelo constante
desenvolvimento de aplicações.
O crescimento do mercado de
gases industriais é atualmente
impulsionado pelo aumento
dos mercados emergentes e
dos segmentos de refino, saúde
e produção de eletrônicos.
Grande parte dos players globais
concentram os investimentos
estimados nos próximos cinco anos

em países como China, Índia, Brasil
e outros da Ásia e do Oriente.
Do ponto de vista do modo de
distribuição, a maior receita
do segmento advém dos gases
comprimidos e especiais,
comercializados em cilindros, que
se estima representarem cerca
de 50% do faturamento total
da indústria. Os líquidos,
que requerem abastecimento
de tanques por veículos
criogênicos, respondem por
40% da receita total. O
segmento On-Site completa
com 10% essa fatia da receita.

Lado a lado
“A White Martins basicamente anda com o Brasil e ela pode ir numa
velocidade maior se trabalhar direitinho, porque consegue além do PIB. É
assim: se o PIB anda a 4%; a White Martins, se trabalhar bem, consegue
alcançar 1,5% acima.”

O negócio
da Cilbrás
[atualmente]
é venda de
cilindros;
mas, além de
fabricar para a
White Martins,
também
exporta.
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Domingos Henrique Guimarães Bulus
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

Armazenando o ar
“O que a Cilbrás faz? Ela fabrica cilindros e carretas da linha de gás natural: os
cilindros atendem o mercado de gás natural, são os que são instalados nos veículos
de táxi, para o gás natural veicular; e, fabrica cilindros de gases do ar, para
comercializar o gás comprimido: oxigênio, nitrogênio, argônio. A Cilbrás é um
negócio que surgiu em 1981 para atender a uma demanda da White Martins.
O negócio da Cilbrás [atualmente] é venda de cilindros; mas, além de fabricar para
a White Martins, também exporta.”

Marcelo Figueira de Almeida Albuquerque
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

Os Cilindros Cilbrás possuem
diversos diâmetros e comprimentos,
que formam uma linha completa de
alta tecnologia

Perspectiva dos gases
O2

A expectativa de crescimento do
oxigênio baseia-se no seu grande
consumo na siderurgia, que deverá
apresentar taxas de crescimento
elevadas com as novas unidades de
produção nos países emergentes. Além
da siderurgia, os mercados de energia,
incluindo projetos de gaseificação, e
ligados ao carvão (captura de dióxido
de carbono) deverão responder por boa
parte de sua demanda futura.

H

O hidrogênio é visto, no setor de
energia, como a grande “alavanca”
de crescimento, principalmente para

atender à demanda das refinarias
que utilizam o gás no processo de
dessulfurização de óleo cru para a
produção de combustíveis.

N

A demanda de nitrogênio deverá
ser impulsionada pelos produtores
de petróleo e de petroquímica, que
apresentam grande consumo nas
inertizações dos equipamentos da
indústria. O nitrogênio é consumido
como gás de movimentação de
fluxos (push gas), muito importante
nas paradas e partidas das unidades
produtivas.
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Os usos do H

O hidrogênio
é utilizado
na indústria
alimentícia
basicamente
para a
hidrogenação
que faz a textura
da manteiga,
que a torna mais
cremosa.

“O hidrogênio é utilizado na indústria alimentícia basicamente para a hidrogenação que faz a
textura da manteiga, que a torna mais cremosa. Você combina hidrogênio com outros produtos para
análises químicas. Já nas refinarias de petróleo, é utilizado para a redução do teor de enxofre dos
combustíveis, óleo diesel, gasolina, o que gera menos poluição do ambiente.”

Marcelo Rodrigues
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste, Fortaleza (CE), em fevereiro de 2008

Por isso, deverá ter bastante
espaço para expansão nas regiões
em que crescem essas indústrias.

AR

Outro mercado relevante para o
argônio é o setor de eletrônicos, que
tem avançado rapidamente. Novas
fábricas de semicondutores têm
respondido pelo forte crescimento
desse segmento, principalmente na
Ásia. Nesse segmento, a indústria
de gases oferece soluções como
pequenas plantas de fornecimento
dedicadas, equipamentos e gases
especiais.
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Competências

Fornecimento de gás a granel

O investimento na prestação de
serviços e no desenvolvimento de
soluções para seus clientes criou
nova atuação dos atores da indústria,
que necessitavam desenvolver
rapidamente competências
tecnológicas e mercadológicas nos
mais diversos ramos. As empresas
de gases industriais já surgiram como
agentes fomentadores de novas
oportunidades e aplicações. Entre
os inúmeros serviços prestados,
são exemplos o tratamento de lixo
hospitalar e de resíduos industriais,
a produção e venda de kits e

cilindros para oficinas de conversão de
motores de gasolina para gás e até a
assistência financeira para compra de
equipamentos.
Outro serviço que ganhou destaque
foi o de tratamento respiratório em
domicílio (Home Care), contratado por
planos de saúde. As empresas se veem
na necessidade de montar estruturas
internas e criam divisões de negócios
específicas para proporcionar, ao
segmento de saúde e hospitalar,
soluções integradas que vão dos gases
aos mais diversos equipamentos.

No segmento de Home Care, a indústria de gás pode oferecer, além de gases,
materiais descartáveis, serviço especializado e equipamentos de última geração
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Na medida certa
“Quando começamos a desenvolver padrões gasosos para a área ambiental [15 anos atrás]
era tudo muito novo aqui no Brasil. Quase ninguém falava em métodos utilizados pra
controle ambiental, qualidade do ar e em controles voltados pra segurança do trabalho, tudo
ligado ao ambiente. Por exemplo, considerando controle de gases em ambientes: refinaria.
‘Que que tipos de poluentes contaminantes tem numa refinaria? O que se deve analisar,
como analisar, quais são as metodologias?’ Na época, tive a oportunidade de conhecer no
exterior, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha e na Espanha, uma série de centros
relacionados a essa aplicação. Pude conhecer os órgãos de metrologia, que são os institutos
que definem os padrões que devem ser utilizados e como fazer aquelas análises. Eu tive a
oportunidade de conhecer o órgão ambiental americano na Califórnia. Esse foi um trabalho
em que eu tive que interagir muito com o grupo dos Estados Unidos, da Praxair, para que
a nossa linha aqui no Brasil fosse desenvolvida. Começou ali uma interação que nós temos
até hoje com esses grupos. Nós desenvolvemos muitos projetos nos quais os profissionais da
Praxair dos Estados Unidos, do México e da Europa contribuem para o nosso trabalho e nós
também contribuímos para os trabalhos deles.”

Os outros usos
atuais do gás
Alguns dos diversos usos
do gás já foram citados ao
longo dos capítulos. Agora, a
título de mostrar como eles
são fundamentais na cadeia
produtiva de diversas empresas,
serão apresentados depoimentos
que mostram alguns dos seus
muitos usos.

Cartaz da Brahma
Chopp, anos 1930

As empresas de gases industriais possuem soluções tecnológicas para o fornecimento de gases,
cilindros, reguladores de pressão e instalações centralizadas para o mercado de analgesia

Ivana Barradas Figueiredo
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

O crescimento de segmentos como o de refino,
saúde e eletrônicos impulsionou o mercado de gases

Pressão por
sustentabilidade
As pressões por processos
produtivos mais limpos e sustentáveis
ambientalmente aumentaram
substancialmente na década de
1990 e seguiram em voga com
a entrada dos anos 2000, o que
contribuiu para o crescimento da
utilização dos gases industriais. Um
exemplo de oportunidade para a
indústria de gases, nessa área, foi a
substituição do cloro no processo de
branqueamento da celulose, que traz
significativa demanda para o oxigênio,
transformando o setor num dos
direcionadores de crescimento do gás
no setor industrial no Brasil.

140

a situação atual 141

Uma boa
cerveja pode ser
identificada pela
sua cor; só de
olhar na garrafa
já dá pra saber,
pois ela não pode
estar turva.

Indústria de bebidas

Indústria de alimentos

Gás de cozinha

Só de bater o olho

Para uma vida
mais longa

Produção e distribuição

“Uma boa cerveja pode ser identificada pela sua cor; só de olhar na garrafa já dá pra saber,
pois ela não pode estar turva. E é a mesma coisa com o chope. Antes eles abriam o chope,
o gás entrava e ele saía turvo por causa disso. Hoje eles deixam o gás aberto, trocaram
também as bombas, reformaram tudo. Agora tudo é muito mais fácil pra trabalhar. Naquele
tempo, o barril de madeira tinha de 5 a 110 litros; quando ia pra lavar, tiravam-se os arcos
todos e ficava parecendo uma mexerica. Depois o fechava de novo e ia embora. Agora não,
com esses aparelhos é muito mais fácil, a própria máquina sabe se ele está sujo, se tem
alguma coisa errada.”

Ulisses Grasseschi
Coleção Memória Viva Ambev, Acervo Museu da Pessoa

“Na indústria alimentícia hoje, você usa para
conservação de alimento nitrogênio, porque,
quando você usa um gás inerte, está evitando que
o produto que coloca dentro da embalagem seja
oxidado. Evitando a oxidação, esse produto tem
uma vida extremamente mais longa.”

Carlos José Macedo
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento
Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

“GLP é o gás liquefeito de petróleo. É uma sigla, é o gás de cozinha. Na realidade,
a gente não carrega botijões; nós temos grandes tanques e grandes esferas, grandes
volumes, estocados na produção da Refinaria Landulpho Alves. Os gases [derivados
mais leves] são separados e estocados em esferas, porque, se estiverem num vaso
aberto, eles evaporam. Então, da refinaria, eles bombeiam para a gente. É preciso
tirar toda a água do produto e resfriá-lo. A gente resfria o GLP para que ele possa ser
estocado a uma pressão bem baixa. Trabalhamos desse jeito e, quando o navio chega,
é carregado e transfere para o Norte, Nordeste, para o Sul, abastecendo o mercado.
Basicamente, a gente trabalha para garantir o escoamento da produção da refinaria
carregando os navios, recebendo e transferindo produtos.”

Alberto Carlos Fonseca de Carvalho
Coleção Memória Petrobras, Acervo Museu da Pessoa

Gás sempre presente I
“Uma das coisas mais ousadas que eu fiz foi o Rock in Rio [em 1985]. Eu fiquei envolvido com
isso durante quatro meses. Foi uma coisa interessante que fizemos ali, foi um marco no Brasil. Nós
criamos dois pontos de venda de chope, que eu diria que até hoje devem ser recordes mundiais,
que eram tanques de pressão de 25 mil litros, que ficavam num lugar que chamamos de Beer
Garden. Nós fizemos um tanque de pressão que só perdia 1 grau a cada 24 horas. Nós fizemos um
chopeduto por baixo da terra, isolado, com injeção de pressão, e saía numa fonte dentro do Beer
Garden. Nós podíamos atender até 400 copos de chope por minuto. Isso foi o primeiro Rock in
Rio. E nós montamos isso tudo. Outra coisa que nós lançamos, e que era novidade no Brasil, foi
o refrigerante em backpack. O vendedor tinha um tanque, parecia um astronauta, com um tubo.
Depois isso teve na praia, mas acabou não dando certo, por causa de perda de gás.”

José Adilson Miguel
Coleção Memória Viva Ambev, Acervo Museu da Pessoa

Gás sempre presente II
“Em outubro de 2011, entregamos gás carbônico no Rock in Rio. Nós estávamos fazendo o
abastecimento para a cerveja da Heineken. A organização do evento só nos dava um intervalo
de 6 às 8 da manhã para abastecer 8 despensas, 8 tanques de CO 2 através de uma janela. E foi
assim que abastecemos a galera do Rock in Rio.”

Carlos Cleber Coelho Olovate
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa
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A indústria de gases investe em várias tecnologias e soluções no mercado de alimentos
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A indústria de gases busca soluções inovadoras na
proteção ao meio ambiente
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O mercado de fotovoltaicos, mais conhecidos
como painéis solares que transformam a energia do
sol em elétrica, é um dos mais novos e crescentes
investimentos das empresas de gases industriais

Meio ambiente, reciclagem e fontes alternativas de energia

Aumento do ciclo produtivo
“Tem 1 milhão de aplicações de pneu usado, mas antes não tinha isso. Você pegava uma
recauchutadora de pneu e encontrava pilhas e pilhas de raspas de borracha. A White Martins
desenvolveu uma tecnologia de criomoagem com nitrogênio, para moer aquela borracha, permitindo,
assim, a reciclagem daqueles pneus.”

José Carlos Coutinho Robert
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

Parte da história
“Você ver nascer essa obra grandiosa, que é trazer gás natural para o país, a possibilidade de
um combustível alternativo, tudo aquilo, eu me sentia fazendo parte da história: ‘Puxa, que
bom que eu estou contribuindo!’”

Carmen Andréa Ribeiro Vianna Santos
Coleção Memória Petrobras, Acervo Museu da Pessoa
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A indústria de gases oferece
equipamentos e acessórios
inovadores para o mercado
de criopreservação que,
utilizando o nitrogênio líquido,
armazena tecidos vivos em
temperaturas baixíssimas, de
forma que este material possa
ser reutilizado posteriormente
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Modelo a gás
“Há um tremendo desmatamento ali [no Norte-Nordeste], inclusive a própria
seca é resultado desse desmatamento. E a Petrobras tinha o interesse em que eles
usassem o gás, que eles deixassem de usar a lenha. Inclusive, ela colocou equipes para
transformar as fábricas, as indústrias, transformar todo o equipamento para operar
com gás. Então, nós tínhamos que conscientizar a comunidade, contar para eles por
que aquilo era importante.”

Déa Marques Santos
Coleção Memória Petrobras, Acervo Museu da Pessoa

Alternativa
“O carvão não é muito bom. O nosso petróleo está fundo e caro e é necessário para transporte,
petroquímica e outras coisas. Se nós fôssemos quebrar o nosso petróleo, ia haver uma falta em
outras áreas, então a ideia era trazer gás da Bolívia e da Argentina.”

Mário Penna Bhering
Coleção Memorial do Trabalhador: Itaipu Binacional, Acervo Museu da Pessoa
A indústria de gases
busca oferecer soluções
de forma sustentável

A garantia de sucesso das indústrias brasileiras está na
valorização de seus colaboradores
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Inovações e perspectivas
de mercado

Valorização de pessoas

E, seguindo a estrutura do
item anterior, é através das
experiências de colaboradores que
será mostrado como a valorização
de pessoas é importante para o
desenvolvimento de inovações
e novas tecnologias, ao lado de
investimentos em pesquisa e em
segurança no trabalho.

“Hoje, depois de alguns anos de experiência, a garantia de sucesso
na fabricação de um bom tanque são as pessoas. [O processo de
fabricação] Exige essencialmente das pessoas e, naquela época,
quando tentava fazer com que conseguíssemos o melhor tanque,
aprendi que, se não tivéssemos as melhores pessoas para fazer o
trabalho, não teríamos sucesso nunca.”

Garantia do melhor

João Brito Alves
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa
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Investimento em pesquisas

Aprendizagem na prática
“Existe uma relação quase de paixão nas funções que exerci, porque adorava o que fazia,
vivi muito o meu período de final de curso de faculdade... Eu tive muito aprendizado, aprendi
mais trabalhando, exercendo minha função de estagiário do que na faculdade em si. Diria
que a minha grande faculdade foi o chão de fábrica.”

João Brito Alves
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

A indústria de gases oferece diferentes tipos de serviços e aplicações industriais, dentre eles para
o mercado de vidro

Investimento a médio e longo prazo
“O começo [da implantação da planta de
Iguatama] foi difícil, porque tinha as crises, o
mercado subia e descia e a fábrica era muito
cara pra época, porque o projeto trouxe
muita inovação tecnológica e muita
preocupação com o meio ambiente. Os
concorrentes que fabricavam carbureto de
cálcio trabalhavam com fornos abertos,
poluindo, com a exposição das pessoas a
essas altas temperaturas e um investimento
muito menor. Do ponto de vista estratégico,
foi um ótimo investimento, porque a White
Martins começou a produzir a matéria-prima
com equipamento mais moderno, com custos
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Solda Oxiacetilênica ou Solda a Gás e Oxicorte é um
processo de fusão ou erosão de materiais metálicos

mais competitivos, em condição sustentável,
porque as questões ambientais estavam
contempladas, perfeitamente equilibradas.
A gente fornecia, diminuía a quantidade,
mas continuava com o base load, uma
carga básica de demanda que possibilitava
sobreviver a essas crises. A gente foi
sobrevivendo e a concorrência foi parando,
parando... Hoje, na América do Sul, só tem
a White Martins produzindo carbureto de
cálcio e um produtor na Argentina.”

Eduardo Antônio Oliveira d’Ávila
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento
Industrial no Brasil, Acervo Museu da Pessoa

Hoje, na
América do
Sul, só tem a
White Martins
produzindo
carbureto de
cálcio e um
produtor na
Argentina.
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Usina Hidrelétrica Capim Branco,
em Araguari (MG)
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Perspectivas
Com o desenvolvimento industrial e
a cadeia produtiva do gás, somados
aos depoimentos coletados em
diversos momentos e projetos
do Museu da Pessoa, foi possível
atravessar um século de grandes e
intensas transformações e inovações
sem deixar de lado as experiências e
vivências pessoais. Com tudo isso, uma
característica humana, certamente,
permanece: continua-se a respirar!

Por todos os lados
“Na nossa atmosfera, você está respirando parte de
nitrogênio, parte de oxigênio e parte de argônio. Se você vai
a um hospital, você tá lá com o oxigênio... Tudo na vida,
hoje, é movido a gás.”

Nivaldo Feliciano dos Santos
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa

Ao olhar para o futuro, a indústria de gases acreditou e
investiu no desenvolvimento industrial brasileiro

Segurança e
confiabilidade
“A história da industrialização do Brasil está ligada à história
da White Martins. A empresa tem que garantir que não haja
falhas e que os produtos sejam entregues. Quando teve aquela
enchente em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, por exemplo: a
White Martins entregou oxigênio apesar das estradas estarem
fechadas. Houve toda uma logística e um esforço coletivo para
que isso acontecesse. A White Martins não vende só oxigênio, ela
possibilita a manutenção da vida.”

Cristina Fernandes
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa
Os gases estão presentes no dia a dia dos indivíduos e das sociedades: em seu
estado natural, o oxigênio respirado, assim como em formas industrializadas
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Um bom termômetro
“A White Martins tem o privilégio de estar em muitas
indústrias e no dia a dia dos brasileiros: alimentos, bebidas,
hospitais, peças de vestuário, veículos, entre outras
aplicações dos gases. Quase todo processo produtivo
industrial usa gás e é uma felicidade ter esse relacionamento
com todo tipo de indústria ou de hospital. É um parâmetro
da indústria, você tem a oportunidade de fazer comparações
e de aprender muito.”

Domingos Henrique Guimarães Bulus
Coleção 100 Anos de Desenvolvimento Industrial no Brasil,
Acervo Museu da Pessoa
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