
O crescimento vertiginoso de im-
portações da China põe em alerta
o setor siderúrgico da América
Latina. Desde 2005, quintupli-
cou o valor gasto por Brasil e Ar-
gentina com compras de produ-
tos metal-mecânicos chineses.
No México, a alta foi de mais de
três vezes no mesmo período, se-
gundo levantamento do presiden-
te do grupo siderúrgico Argenti-
no Ternium, Daniel Novegil.

"A América Latina tem se tor-
nado um importante mercado pa-
ra a China", comentou Novegil,
em palestra no 24˚ Congresso Bra-
sileiro do Aço. Hoje, a produção
chinesa representa 81% das im-
portações de metal-mecânicos
da Venezuela e algo em torno da
metade das importações do Chile
e do Peru. No Brasil, o país asiáti-
co colabora com um terço das im-
portações do segmento.

A preocupação do setor é com
o recrudescimento da invasão de
produtos chineses, uma vez que
o país tem hoje a maior capacida-
de ociosa de produção do mun-
do, algo em torno de 248 milhões
de toneladas por ano, e experi-
menta um processo de desacele-
ração do consumo interno. É qua-
se metade da capacidade ociosa
no mundo, de 542 milhões de to-
neladas.

"Se devemos nos preocupar
com a oferta de capacidade exce-
dente chinesa? Sim, acho que de-
vemos", disse o presidente da
consultoria especializada CRU,
Chris Houlden. Segundo suas pro-
jeções, parte do excedente chi-
nês será consumido pelas provín-
cias do interior do país, que ain-
da não tingiram o estágio de de-
senvolvimento econômico das
áreas mais industrializadas da
costa leste, motor do crescimen-
to econômico dos últimos anos.

"Mas como os números locais
são sempre exagerados, qualquer
excedente exportável pode cau-
sar impactos em outros merca-
dos", ressalta o especialista. No
ano passado, diz, a China expor-
tou 45 milhões de toneladas de
aço, volume 30% superior à capa-

cidade produtiva da siderurgia
brasileira, que também opera
com capacidade ociosa por conta
da queda do consumo.

O presidente da consultoria
suíça Research and Consulting
Group, Joachim Schröder, afir-
mou que o excedente mundial de
capacidade é uma ameaça que de-

ve pairar sobre o setor siderúrgi-
co por algum tempo, provocando
impactos negativos nos preços e
nos resultados das empresas do
setor em todo o mundo. A China
é uma ameaça, mas há também
grandes excedentes de capacida-
de na Europa Ocidental, na anti-
ga União Soviética e no Japão.

"Temos o aço mais caro do
mundo. Como se explica is-
so?", reclamou o presidente do
Conselho de Administração do
grupo Gerdau, Jorge Gerdau Jo-
hannpeter, citando o custo da
mão de obra e estrutura logísti-
ca como fatores que reduzem a
competitividade dos produto-

res brasileiros frente aos con-
correntes internacionais. O em-
presário reconheceu avanços
nas políticas governamentais
para melhorar a competitivida-
de do país, mas reforçou o coro
da indústria siderúrgica contra
a carga tributária e a cotação
do Real frente ao dólar.
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China ameaça siderurgia na AL

O aço chinês
representa 81% das
importações da
Venezuela, a metade
das do Chile e do Peru,
e um terço das
brasileiras

Importações brasileira e argentina quintuplicaram nos últimos oito anos.No México, compras chinesas triplicaram
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