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1.  RESUMO 

Um dos setores básicos mais importantes da economia brasileira, a 

siderurgia, tem papel estratégico para a política de desenvolvimento econômico 

nacional. O aço está presente nos carros, caminhões, ônibus, trens, metrôs, navios, 

e, sobretudo nos lares dos brasileiros. A siderurgia brasileira vive um impasse com o 

avanço exponencial da produção chinesa, fato que não só inibe as exportações 

como reduz a competitividade do setor seja nacionalmente como 

internacionalmente. Tal situação impõe ao Brasil uma revisão da sua estratégia em 

termos de processo produtivo com ênfase na elevação da produtividade a partir das 

novas tecnologias digitais em especial aquelas que se apresentam no interior da 

indústria 4.0, bem como suas contribuições da indústria 4.0 para siderurgia. Este 

trabalho procura identificar através de pesquisa descritiva e exploratória, as 

possibilidades e os limites da inserção do atual processo produtivo siderúrgico bem 

como do perfil de sua mão de obra nos princípios que orientam a indústria 4.0.  
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2. INTRODUÇÃO 

As nações desenvolvidas lideraram a produção de aço no mundo no período 

que compreende a chamada Revolução Industrial iniciada na Inglaterra durante o 

século XVIII e XIX. Os EUA, nesse período e até o final da década de 1970, foi o 

maior produtor de aço. A US Steel, em 1901 produzia sozinha, 30% de todo o aço 

do mundo. Entre 1950 e 1970 a média de crescimento da indústria siderúrgica foi de 

5,9% ao ano. Esse crescimento refletia o desempenho de seus próprios produtores 

como exemplo EUA, Europa Ocidental, Japão e União Soviética. Hoje a China é o 

maior produtor de aço do mundo correspondendo a 50,0% de toda a produção do 

planeta. (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2018).  

O Brasil se a presenta ao setor siderúrgico mundial nos anos de 1917 do 

século XX, em Minas Gerais, com a inauguração da Companhia Siderúrgica Mineira, 

em Sabará. Na década de 1930, surge as Cia. Siderúrgica de Barra Mansa e a Cia. 

Metalúrgica Barbará. Em 1940 é inaugurada a siderúrgica do Espírito Santo, e a Cia. 

Siderúrgica de Vitória (COFAVI) em 1942, mas essa expansão não tornaria o 

Brasil autossuficiente e as importações prevaleciam. É no governo Vargas, em 

1946, que se inicia a grande expansão siderúrgica nacional. Em Volta Redonda a 



 
 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), surge e torna-se a maior siderúrgica da 

América Latina. 

Nos anos seguintes a expansão se consolida com a inauguração de duas 

siderúrgicas: a Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA) em Cubatão, e a Usinas 

Siderúrgicas de Minas Gerais (USIMINAS) em Ipatinga, ambas em 1956. No 

entanto, o Brasil continua importador de aço até 1977. A condição de grande 

exportador de aço, só aparece para o Brasil no decorrer da década de 1980 em face 

de retração do mercado interno, com a consequente busca de consumidores no 

exterior. Em 1990, 65% da produção interna provinha de estatais. Os investimentos 

nessas usinas eram escassos, em função do elevado nível de endividamento, o que 

reduzia recorrentemente a produtividade e as afastava do padrão de competitividade 

da siderurgia internacional. No mesmo ano, foi criado o Plano Nacional de 

Desestatização, e entre 1991 e 1993, oito siderúrgicas brasileiras foram vendidas à 

iniciativa privada. Essas empresas passam a investir em atualização tecnológica 

elevando a capacidade instalada, e melhorando significativamente seus padrões de 

produtividade. 

O parque produtor de aço, hoje no Brasil, é composto por 30 usinas 

administradas por 11 grupos empresariais. A capacidade instalada é de 50,4 milhões 

de toneladas/ano de aço bruto e a produção de aço bruto é de 31,3 milhões de 

toneladas/ano (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2015).  

Este quadro mostra claramente uma capacidade ociosa do ponto de vista do 

parque industrial disponível. 

Segundo o Instituto Aço Brasil (2016) o Brasil é o 11º exportador de aço 

mundial, e exporta para mais de 100 países, e seu consumo per capita é de 88kg, 

nesse aspecto cabe a seguinte consideração: o consumo de aço per capita de um 

país é um importante indicador do seu estágio de desenvolvimento industrial. O 

consumo brasileiro de produtos acabados de aço, encontra-se bem abaixo da média 

mundial, de 215 kg por ano (OLIVEIRA&SOLLERO, 2014). 

A explicação reside no baixo desempenho dos setores automotivos, de 

máquinas e equipamentos e de construção civil, que chegam a representar 80% do 

consumo de aço no país, e tiveram redução drástica de suas vendas nos últimos 

cinco anos. 



 
 

Este cenário sugere que um novo patamar de desenvolvimento para o setor 

siderúrgico brasileiro passe pelo avanço tecnológico que possibilite redução dos 

custos e aumento da produtividade, seja do capital e do trabalho. Os princípios 

presentes na 4ª revolução industrial podem impactar positivamente a siderurgia 

brasileira indo ao encontro da solução de problemas hoje aparentemente insolúveis. 

3.  OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL: Identificar as possibilidades e os limites da 4ª Revolução 

Industrial para a Siderurgia Brasileira. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analisar se a 4ª Revolução Industrial traz possibilidades de elevação da 

produtividade e eficiência para a Siderurgia Brasileira.  

b) Examinar se o processo produtivo da siderurgia pode se ajustar as 

perspectivas da 4ª Revolução Industrial. 

 c) Avaliar se a produção do aço brasileiro pode ganhar mais competitividade 

com aumento da produtividade e da eficiência. 

4.   METODOLOGIA  

O artigo apresentado baseia-se em uma pesquisa descritiva e exploratória. 

De acordo com Saraiva a pesquisa descritiva é muito utilizada em pesquisas sociais, 

procura, ela observa, registra e analisa os fenômenos, sem manipulá-los. A 

estratégia utilizada pode ser descrita da seguinte forma: “[…] procura descobrir a 

frequência com que o fenômeno ocorre, sua natureza, suas características, sua 

relação com outros fenômenos”. (SARAIVA, 2015, p.9) 

A pesquisa exploratória na primeira aproximação com o tema pode 
buscar descobrir teorias e práticas que modificarão as existentes; recuperar 
as informações disponíveis para criar maior familiaridade com os 
fenômenos, descobrir os pesquisadores ou buscar informações para a 
obtenção de inovações tecnológicas. É feita por meio de: levantamento 
bibliográfico entrevista com profissionais da área, visitas às instituições, 

empresas, etc., web sites, etc. (SARAIVA, 2015, p.8) 
 

5.  DESENVOLVIMENTO 

5.1 INDÚSTRIA 4.0 

De acordo com Klaus (2017), a 4ª revolução industrial é impulsionada por três 

elementos. São eles, física (veículos autônomos, impressão em 3D e robótica 

avançada), digital (internet das coisas, conexão da Internet das Comunicações + 

Internet da Energia + Internet dos Transportes, relação entre as coisas, serviços e 



 
 

pessoas através de redes inteligentes) e biologia sintética (inovações na genética, 

Possibilidade do xenotransplantes), além disso, todos os três estão interligados. 

O diferencial dessa revolução para as demais está na velocidade do 

processamento de dados e sua operação, bem como, amplitude e profundidade de 

pesquisa e inovação. Para as instituições o interesse na indústria 4.0 é ainda mais 

especial, visto que, há maior preocupação em relação a seus passos futuros, de 

acordo com Schwab, “A questão para todas as indústrias e empresas, sem exceção, 

não é mais ‘haverá ruptura em minha empresa? ’, mas ‘quando ocorrerá a ruptura, 

quanto irá demorar e como ela afetará a mim e a minha organização? ’”, ou seja, 

esse fator deixa as indústrias e companhias temerosas quanto aos futuros lucros, 

sobre seus empregados e a situação econômica atual da mesma. 

Portanto a quarta revolução industrial é um conjunto de tecnologias que 

integradas se beneficiam da redução dos limites ou barreiras entre os mundos, 

virtuais e físicos, o que permite que máquinas e humanos trabalhem em cooperação, 

para isso, utiliza-se sistemas de produção cyber físicos, cuja integração é feita por 

meio da informática e internet.  (SENAI, 2018) 

Na siderurgia “a utilização de smartphones com aplicativos customizados para 

a gestão dos processos de cadeia de produção, vem aumentando a eficiência e 

reduzindo o tempo de trabalho dos operadores, o que antes era exercido 

manualmente”. Na Gerdau, a inspiração pelos métodos da Indústria 4.0 tem sido 

uma das estratégias para enfrentar o cenário desafiador da indústria do aço, ela está 

inserindo o projeto Usina Digital, ação por meio da qual se avalia as operações das 

usinas de modo a encontrar soluções tecnológicas que contribuam para aumentar a 

competitividade, garantir redução de custos e ganho de eficiência (PORTAL FATOR 

BRASIL, 2017).  

5.2 PANORAMAS DA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL PARA A SIDERURGIA 

BRASILEIRA 

A siderurgia, é um dos setores básicos industriais mais tradicionais e 

importantes da economia brasileira, desde a Segunda Revolução Industrial, com a 

participação do aço, linhas de montagem, e a tecnologia da informação, trazendo o 

avanço da eletrônica, sistemas robotizados para a manufatura. Esse 

desenvolvimento também trouxe mais renda aos trabalhadores e expansão 

econômica ao Brasil, demonstrando assim sua importância na indústria mundial, e 



 
 

participando da Terceira Revolução Industrial, como um dos setores prioritários no 

fornecimento de materiais para os novos produtos. (SILVEIRA, 2017) 

Na indústria 4.0 a capacidade de produção tende a aumentar, com isso 

espera-se que haja uma maior capacidade de operação em tempo real, ou seja, que 

consista no processamento de dados de maneira instantânea. (SILVEIRA, 2017) 

A internet das coisas (conhecida pela sigla em inglês “IoT” - Internet of 

Things), representa uma possibilidade de que as máquinas estejam conectadas a 

internet podendo assim executar uma tarefa de forma coordenada e sincronizada 

entre si, como exemplo, poderão criar redes inteligentes ao longo de toda a cadeia 

de valor que podem controlar os módulos da produção de forma autônoma. As 

fábricas inteligentes terão a capacidade e autonomia para agendar manutenções, 

prever falhas nos processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejadas 

na produção.  

Os profissionais também precisarão se adaptar, os trabalhos manuais e 

repetitivos já vêm sendo substituídos por mão de obra automatizada, e com a 

indústria 4.0 isso tende a continuar. Contudo, novas oportunidades de trabalho 

surgirão para profissionais tecnicamente capacitados, com formação multidisciplinar 

para compreender e trabalhar com a variedade de tecnologia que compõe uma 

fábrica inteligente. (SILVEIRA, 2017) 

5.2.1 Contribuições da indústria 4.0 para siderurgia  

A indústria 4.0 já é uma realidade no mundo, e na esfera siderúrgica não é 

diferente, robôs e tecnologias digitais em favor da produção otimizada, dentro das 

fábricas cada vez mais inteligentes. A Steel Warehouse Cisa implantou no Brasil um 

equipamento que fornece chapas de aço carbono com as melhores tolerâncias e 

acabamentos, livre de tensões residuais e ideais para corte a laser, o novo aparato 

fornece soluções de logística, viabilizando a programação de compras com 

antecedência, à medida que o estoque for diminuindo, com a agilidade e segurança 

de que a produção será entregue no prazo. A fábrica já está operando desde 2016 

em São Paulo e possui capacidade de produção de 200 mil toneladas de chapa de 

aço anuais, este é um exemplo de uma empresa que aposta no desenvolvimento do 

país. (BERNARDO, 2018) 

A Fronius, líder em tecnologia de soldagem, apresenta as novas funções 

centrais TPS/i. É um modelo de sistema com um desempenho de processador muito 

https://www.citisystems.com.br/medidas-zerar-falhas-equipamentos/


 
 

mais rápido. Como resultado, o sistema faz com que o número de respingos seja 

visivelmente menor durante a solda, proporcionando maior eficiência e facilidade ao 

usuário. Agora as empresas podem realizar tarefas de soldagens complexas, de 

forma ágil, eficaz e com qualidade. (LOPES, 2017) 

Associando a lógica dessas tecnologias ao processo produtivo das 

siderúrgicas integradas, as que operam as três fases básicas, a redução, refino e 

laminação e que promovem a transformação do minério de ferro em produtos 

siderúrgicos semi-acabados ou acabados (laminados) encontraremos plantas 

industriais que requerem coquerias, altos fornos, aciaria e laminadores. Com a 

introdução das tecnologias da indústria 4.0, as fases de redução, refino e laminação 

poderão ser reduzidas no tempo, assegurando maior velocidade na produção, 

culminando em elevação da produtividade e redução de custos. 

5.3  PRODUTIVIDADE DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA BRASILEIRA 

O Brasil, assim como os países periféricos, continua na divisão internacional 

da produção com produtos ou subprodutos mais simples do processo siderúrgico, 

que agregam menor valor. Ocorre o mesmo com o aumento da participação de 

produtos mais nobres na produção siderúrgica nacional ter subido um pouco devido 

ao aumento da demanda por parte da indústria automobilística e da indústria de 

eletrodomésticos (linha branca), e investimentos. Os países desenvolvidos iniciaram 

processos para racionalizar a produção, desenvolver novas tecnologias e 

incrementar o mix de produção para o enobrecimento dos produtos siderúrgicos a 

partir de usinas semi-integradas, que produzem aço a partir de um estágio mais 

avançado de transformação do minério (ferro-gusa, ferro-esponja e sucata de aço). 

Em geral, com maior ou menor investimento em novos equipamentos e processos, 

todos buscaram tecnologias poupadoras de mão de obra. (CARDOSO, 2015) 

 Segundo Cardoso, No caso da substituição do lingotamento convencional 

pelo contínuo, por exemplo, a redução da mão de obra é de pelo menos 50%. 

Apesar da distância tecnológica entre o Brasil e os países centrais, a produtividade 

da indústria siderúrgica brasileira subiu de 188 toneladas/homem/ano em 1991 para 

343 toneladas/homem/ano em 2010. Além disso, as vantagens comparativas da 

indústria siderúrgica nacional, como a disponibilidade e proximidade de grandes 

jazidas de minério de ferro e os reduzidos custos com força de trabalho, garantem 

ao Brasil um dos menores custos operacionais do mundo. As enormes mudanças no 



 
 

setor impactaram reduzindo a empregabilidade, em contrapartida a indústria 

siderúrgica embora seja intensiva em capital, em suas plantas produtivas 

predominantemente extensas agrupa grande contingente de trabalhadores, deste 

modo está operando muito próximo do limite da capacidade instalada, e com a 

previsão de novos investimentos para instalação de novas unidades produtivas no 

país ou ainda para ampliação da capacidade instalada em algumas usinas com 

novas tecnologias.  

De acordo com Viana (2017) a produção brasileira de aço apresentou, em 

2017, crescimento de 3,8% em relação a 2016, enquanto que para as vendas 

internas o incremento deve ser de 1,3%. A indústria siderúrgica brasileira só irá 

atingir a venda do total de aço produzido pelo Brasil em 2028, 15 anos após o pico 

do consumo registrado em 2013, visto que, as exportações são o melhor caminho 

para a retomada do setor (QUINTÃO, 2017) 

5.4 DESAFIOS NO PROCESSO PRODUTIVO DA SIDERURGIA NA 4ª 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL  

A tecnologia digital na indústria brasileira é pouco expandida. Do total das 

indústrias, 58% conhecem a importância dessas tecnologias para a competitividade 

da indústria e menos da metade as utiliza. O foco tem sido melhorar o processo de 

produção e aumentar a produtividade. (CNI, 2016) 

 De acordo com o MDIC, A indústria 4.0 ainda engatinha no Brasil, porém nos 

últimos tempos, vem seguindo um modelo que busca excelência produtiva 

internamente à indústria. (BERNARDO, 2018) 

A economia brasileira deve crescer 2,7% em 2018, o esperado é que o setor 

do aço acompanhe o crescimento e apresente números mais expressivos que o PIB 

do Brasil. No entanto com a greve dos caminhoneiros, o FMI (Fundo Monetário 

Internacional) reduziu com força a projeção de crescimento do Brasil em 2018 para 

1,8% como nova, para que o setor siderúrgico brasileiro consiga se desenvolver é 

necessário que o Governo invista em capacitação técnica, ou seja, educação e 

tecnologia, uma vez que, só assim o trabalhador brasileiro conseguirá se destacar 

no âmbito laboral. (FONSECA; REUTERS, 2018) 

Portanto, a eficiência para executar tarefas em vários níveis e setores é a 

maior preocupação da indústria no momento. A grande importância da capacitação 

profissional é demasiadamente reconhecida em países industrialmente avançados.  



 
 

No caso dos países em desenvolvimento, que é o momento em que 
o Brasil se encontra, muitas empresas ainda carecem de uma política 
consciente e eficaz de desenvolvimento dos recursos humanos, através da 
qual se procure elevar o nível de conhecimentos, de habilitação e de 
capacidade profissional da mão de obra. A verdade é que o assunto é 
sujeito à polêmica: afirmam muitos empresários e administradores que os 
custos de tais programas de formação de mão de obra são elevados demais 
para a empresa individual arcar com as despesas sozinhas, devendo caber 

essa tarefa ao poder público, exclusivamente. (RATTNER, 1969, n.p 
vol.9 no. 2) 

É possível notar que tal necessidade é rogada a muito tempo, e segundo a 

Confederação Nacional da Indústria, as principais barreiras externas que dificultam a 

adoção de tecnologias digitais hoje em dia, é a falta de trabalhador especializado. 

Para o ano de 2018 o Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA) 

continuará estimulando a participação da construção industrializada em aço no 

mercado nacional, assim será possível que o Brasil atinja e se desenvolva antes no 

mercado interno gozando da tecnologia e inovação para produzir mais em menos 

tempo, se convertendo em uma indústria siderúrgica mais forte, desta forma, 

exportar em grande quantidade e consequentemente se tornando uma indústria 

siderúrgica mais competitiva em relação aos países no exterior. O Centro Brasileiro 

da Construção em Aço em 2018 continuará realizando ainda mais ações para a 

divulgação e contribuição para o desenvolvimento tecnológico no setor.  

6.  RESULTADOS 

Na indústria 4.0 a produção tende a aumentar face a velocidade do processo 

produtivo orientado pelas tecnologias digitais, o que resultará em redução de custos 

e aumento da eficiência 

Como visto no interior deste trabalho os processos produtivos das coquerias, 

altos-fornos, aciarias e laminadores, ou seja, o processo de produção do aço, 

ganharão novos contornos de eficiência e impulsionarão novas formas de gestão, 

ainda mais eficientes dos processos o que culminará na emergência de um 

trabalhador mais qualificado. 

Por esse caminho espera-se que a 4ª revolução industrial na siderurgia possa 

elevar a produtividade do trabalho, aumentar a eficiência do setor, oferecer produtos 

customizados mais baratos e de melhor qualidade. 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil no setor siderúrgico ao abraçar a 4ª revolução industrial dará um 

maior passo rumo á autonomia do setor siderúrgico impulsionando a oferta para o 



 
 

mercado interno e elevando sua competitividade no mercado internacional já que 

hoje é uma indústria estratégica para o desenvolvimento econômico brasileiro.  
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