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A derrocada cambial do dólar,
com a consequente valorização
do real, está levando o Brasil a
importar, em 2010, a maior
quantidade de produtos side-
rúrgicos da história. A compra
de produtos siderúrgicos bási-
cos de aço e ferro pelo país al-
cança US$ 6,5 bilhões, o equi-
valente a R$ 11,7 bilhões, entre
janeiro e outubro, conforme da-
dos da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex). O montante é
30% superior ao do mesmo pe-
ríodo pré-crise de 2008.

O maior avanço, contudo, é
na quantidade de produtos de
aço e ferro — exceto a impor-
tação indireta de insumos si-
derúrgicos contidos em bens
de consumo. Na comparação
entre os dez primeiros meses
de 2008 e 2010, o Brasil impor-
tou 115% mais itens siderúrgi-
cos básicos, como parafusos e
tubulações. Foram 2,6 milhões
de toneladas antes da crise,
contra 5,65 milhões neste ano.

Na avaliação de Leonado Al-
ves, analista da Link Corretora,
no caso do aço, a entrada é faci-
litada pelo dólar mais barato —
apesar do aumento de 20% no
preço médio da tonelada do si-
milar brasileiro no terceiro tri-
mestre, ante alta de 16% na mé-
dia mundial, na comparação
com igual período do ano pas-
sado. “O aço está ficando mais
barato por causa do dólar e isso
compensa o aumento de preço.”

Concorrência desleal
Para Sérgio Leite, vice-presi-
dente de negócios da Usiminas,
outro mote para as importações
é a prática de preços baixos por
países como Coreia do Sul e do
Norte, Espanha, México e Ucrâ-
nia. “Observamos até preços
abaixo do custo de produção.”

A mesma crítica foi feita nesta
semana por André Gerdau Jo-
hannpeter, presidente da Ger-
dau, em entrevista ao BRASIL
ECONÔMICO. O empresário se mos-
tra preocupado com a prática de
dumping por siderúrgicas de
países ainda sob a crise. “Para
manter os altos-fornos funcio-

nando, empresas têm praticado
os piores preços, fazendo o exce-
dente vir para o Brasil”, disse.

O vice-presidente da Usimi-
nas afirma os preços desleais
não se restringem ao aço de me-
nor valor agregado. O mesmo
estaria sendo feito com itens
cuja produção é mais elaborada,
como chapas de aço usadas pela
indústria petrolífera e naval.

A siderúrgica apresentou ao
governo federal, em agosto, um
estudo comparando preços de
nove países para formalizar uma
investigação sobre a prática de
dumping em chapas grossas.
“Esperamos uma decisão favo-
rável até o final do primeiro tri-
mestre de 2011”, diz Leite.

Novo laminador
Aplicação de antidumping sobre
as chapas importadas pode ser
importante na estratégia da

Usiminas de crescer no seg-
mento, mediante os projetos da
indústria naval, petróleo e gás.

A empresa iniciou ontem a
operação comercial de um novo
laminador em Ipatinga (MG).
Investimento de R$ 539 milhões
para produzir 500 mil toneladas
anuais, em uma linha inicial de
19 produtos com tecnologia vol-
tada exclusivamente para o pré-
sal. A Usiminas já conversou
com 60 potenciais clientes.
“Nosso plano é fazer a primeira
entrega comercial no primeiro
trimestre”, afirma Leite.

O próximo passo será ampliar
a linha para 40 produtos entre
2011 e 2013. “Começamos a pro-
duzir chapas que a indústria na-
val não tem diponível hoje no
país e há um grande mercado de
tubos para petróleo que quere-
mos entrar”, diz o gerente de so-
luções tecnológicas, Ed Juarez. ■

PRODUTOS

115%
mais aço, ferro e derivados
siderúrgicos foram importados
de janeiro a setembro, cerca
de 5,65 milhões de toneladas.

País compra
R$ 11,7 bi
em produtos
siderúrgicos
Importação de itens básicos de aço
e ferro bate recorde com entrada de 5,6
milhões de toneladas no Brasil em 2010
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AUMENTO

8,7 pontos
percentuais foi a alta no índice
importação da siderurgia
medido pela Fiesp. Ele passou
de 8,6%, no terceiro trimestre
de 2009, para 17,3% este ano.

“Observamos
até preço de aço
importado
abaixo do custo
de produção

Sérgio Leite,
vice-presidente de

negócios da Usiminas

PREVISÃO

8 milhões
de toneladas de aço devem ser
importados neste ano, segundo
o Instituto Aço Brasil (IABr).

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 6.
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