
DESACELERAÇÃO

Produção da siderurgia brasileira registra queda em todos os 
produtos, em toneladas 

Aço bruto

Laminados

Planos

Longos

Semiacabados para vendas

Placas

Lingotes, blocos e tarugos

Ferro-gusa (usinas integradas)

2,8 milhões

2,1 milhões

1,2 milhão

881 mil

571 mil

464 mil

106 mil

2,1 milhões

FEVEREIRO

2012
2,6 milhoes

1,9 milhão

1,1 milhão

804 mil

423 mil

360 mil

63 mil

2 milhões

2013
-6,2

-7

-5,7

-8,8

-25,8

-22,4

-40,7

-4,7

VARIAÇÃO,
EM %

Fonte: Instituto Aço Brasil

A queda vertiginosa do preço do
aço chinês preocupa a indústria si-
derúrgica brasileira. Desde o ano
passado, o governo chinês vem
subsidiando o setor com emprésti-
mos a taxas baixas. Como a de-
manda no país está reprimida,
por causa da crise internacional,
o produto entra no Brasil a preços
baixos. Um exemplo está na tone-
lada de chapa grossa, usada na fa-
bricação de máquinas pesadas. A
tonelada do produto para exporta-
ção custava em fevereiro US$ 575
na China. No Brasil, o preço che-
gava a US$ 1.220 — mais que o do-
bro do mercado chinês.

De acordo com a Shanghai Se-
curities News, o estoque chinês
de aço subiu de 14 milhões de to-
neladas em julho do ano passado
para 36 milhões em setembro do
ano passado. Com isso, o preço
do aço no mercado chinês alcan-
çou, em 2012, o mesmo nível dos
preços praticados em 1994. Con-
traditoriamente, em 2012 a produ-
ção de aço na China atingiu, em
2012, o recorde de 716,5 milhões
de toneladas. O temor da indús-
tria brasileira é que, com a recupe-
ração da economia prevista para
este ano, o aço chinês invada de
vez o Brasil.

Enquanto isso, a produção si-
derúrgica brasileira apresenta
queda, segundo informações do
Instituto Aço Brasil, em todos os
tipos de produtos. A produção
brasileira de aço bruto em feverei-
ro foi de 2,6 milhões de tonela-

das, queda de 6,2% quando com-
parada com o mesmo mês de
2012. No caso dos laminados, a
produção foi de dois milhões de
toneladas, com redução de 7% na
mesma comparação. “A indústria
nacional está operando com a ca-
pacidade instalada de 70%, quan-
do o normal é trabalhar a 90%”,
comenta o presidente executivo
do Instituto Aço Brasil, Marco Po-
lo de Mello Lopés.

Ele diz ainda que, além dos
chineses prejudicarem a indús-
tria brasileira com a venda dire-
ta de aço, também ataca de for-
ma indireta, com a venda de má-
quinas e equipamento. Para
completar, o país asiático está
ocupando os mercados prefe-
renciais do Brasil, especialmen-
te na América Latina.

“O que acontece agora é que

há uma concorrência desleal dos
chineses. Sobra dinheiro no país e
os bancos públicos subsidiam a
produção, para que os parques de-
les possam operar em 100% da ca-
pacidade. Como a demanda local
está baixa, eles vendem os produ-
tos para cá a preço baixíssimo. O
que a China está fazendo é concor-
rência predatória, desleal”, co-
menta a diretora da Associação
Brasileira de Exportação (AEB), Jo-
sefina Guedes.

Para combater a prática des-
leal de preços, já no ano passa-
do, a Câmara de Comércio Exte-
rior do Brasil (Camex) aumen-
tou a alíquota do imposto de im-
portação da siderurgia para até

25%. Josefina Guedes, que tam-
bém é consultora na área, avalia
como ineficaz a medida. “O go-
verno deveria adotar a tarifa
máxima permitida pela Organi-
zação Mundial do Comércio
(35%). Isso não é protecionis-
mo. É defesa comercial”, opina.

Marco Polo concorda, ao afir-
mar que “se existe uma tarifa
consolidada de 35%, é ela que
devemos usar”. Ambos avaliam
que o governo brasileiro deve
usar outras alternativas para
corrigir assimetrias para dar
competitividade ao setor, como
reduzir a carga tributária e reali-
zar uma política cambial mais
favorável às exportações. ■

Edla Lula, de Brasília

elula@brasileconomico.com.br

BRASIL

Preço baixo do aço chinês
preocupa indústria nacional

QUATROPERGUNTASA...
Divulgação

Antonio Milena

Como o setor siderúrgico
brasileiro convive
com a queda no preço
do aço chinês?
O setor está muito preocupado.

A nossa indústria siderúrgica

sempre foi muito competitiva.

O que acontece agora é que

há uma concorrência desleal

dos chineses. Sobra dinheiro

no país e os bancos públicos

subsidiam a produção, para

que os parques possam

operar em 100% da capacidade.

Como a demanda local está

baixa, eles vendem os

produtos para cá a preço

baixíssimo. E o que é pior,

produzem com matéria-prima

brasileira. O que a China

está fazendo é concorrência

predatória.

Qual a diferença entre
os preços praticados
pela indústria local
e o que vem da China?
São vários tipos de produtos,

não dá para falar em uma

média. Mas o que posso dizer

é que o aço chinês entra no

Brasil a um preço entre 20%

e 30% mais barato que o

nacional. As tradings não querem

saber se a indústria nacional está

sendo prejudicada. Eles buscam

no mundo quem vende o aço mais

barato e aí trazem para o Brasil.

No ano passado, a Câmara de
Comércio Exterior (Camex)
elevou para até 25% a tarifa
de importação do setor
siderúrgico. Não foi suficiente
para inibir as importações?
O governo está tentando fazer

a sua parte. Mas acho que a

elevação deveria ser maior.

Deveria adotar a tarifa máxima

permitida pela Organização

Mundial do Comércio (35%). Isso

não é protecionismo. É defesa

comercial. O governo precisa ser

um pouco mais agressivo.

O que mais o governo deveria
fazer para tornar o indústria
nacional mais competitiva?
A nossa indústria sempre

foi muito competitiva.

Mas falta no governo gestos

concretos. Se o Brasil quer

manter a indústria viva, tem que

praticar uma política industrial

que realmente funcione. Não

basta anunciar os investimentos.

Temos que ver os investimentos

sendo realizados, as máquinas

funcionando. Tem de investir em

logística, reduzir a carga

tributária. Não temos como

competir com os asiáticos com

uma carga tão elevada. E.L.

Representantes do setor pedem que governo brasileiro tome ações mais agressivas de defesa comercial

Diretora da Associação Brasileira

de Comércio Exterior (AEB)

“O governo precisa
ser um pouco
mais agressivo”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 mar. 2013, Brasil, p. 8.




