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Estudos de caso - Mercado do Aço
Para compreender melhor o mercado de aço do
Brasil e desta forma, produzir melhores argumentos
junto a nossa cadeia de clientes, disponibilizando
informações os principais meios de comunicação
do país.
Revistas e influenciadores utilizados no estudo:
- CSN - Companhia Siderúrgica Nacional
- IABr - Instituto Aço Brasil
- Valor Ecônimico
- Exame
- Infomoney
- Economia & Negócios Estadão
- The London Metal Exchange
- Agência Brasil - EBC
- World steel association
- Uol - Ecônomia

Conclusões gerais
- Com base na curva de tendência do Dólar e a
situação política-ecônomica do Brasil, espera-se que
o preço do Aço continue em alta, acompanhando os
preços práticados pelos países exportadores.
- As principais siderúrgicas brasileiras continuam posicionando seus preços em contra-partida as variações
cambiais, demonstrando assim, que o preço interno
do aço continuará a subir, não facilitando a compra
interna do mesmo.
- Mesmo com o valor elevado do Dólar as importações,
continuam sendo o caminho com custo levemente menor, mas devido a moeda de transação e o serviço de
translado envolvido, as importações também são voluvéis de variações devido ao preço do Dólar.
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Sobre o mercado de Aço no Brasil
O mercado brasileiro enfrenta crises recentes,
como; A greve dos caminhoneiros e Reintegra, que promove incentivos fiscais concedidos para redução no valor do diesel, medidas
protecionistas adotadas pelo principal importador, os EUA e a fragilidade da relação comercial do principal exportador a China em
relação aos demais exportadores e importadores.
O mercado de aço interno brasileiro é extremamente protecionista e aproveitando-se
das mudanças cambiais, a valorização do
dólar e a desvalorização da moeda local, as
grandes siderúrgicas brasileiras regulam seus
preços, tornando o produto interno mais caro
e competitivo frente as importações advindas
principalmente da China, visto que, mesmo
com preços mais baixos, os valores são repassados em Dólar e devido a força da moeda,
tende-se a se tornarem mais altos para moedas pouco valorizadas como o Real.
Com esses problemas e outros, temos um
mercado em alta de preços constante, visto
que o dólar é o maior influenciador das variações de preço e a moeda está em crescente
escalada de preços somada a desvalorização
do real frente a crises políticas internas.

Principais fatores de variação no preço do aço
• Alta do Dólar
• Mercado de Metais
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Alta do Dólar

As principais siderúrgicas do país trabalham com preços ajustados ao
mercado externo e anunciam variações de preço, tendo como principal motivo a escalada do dólar.
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), uma das principais siderúrgicas do país e influenciadora na precificação de aço, está realizando
constantemente anúncios de aumento na taxa de preços, tendo como
principal explicação a desvalorização do Real e o aumento do Dólar.

Cotação do Dólar - BRL
Jan/08 - R$ 3,30
Set /08 - R$ 4,16
26% de Variação

“CSN eleva em 10,25% preços de aço a partir de 3 de setembro.
(Exame.com)”
“Usiminas acompanha CSN e aumenta preço do aço. (Economia
& Negócios Estadão)”
“Montadoras podem pagar até 30% mais pelo aço em 2019, diz
CSN. (Valor Econômico)”
Com um preço de Dólar alto, supõe-se que as compras de aço passariam a ser realizadas nos mercados produtores internos, o que não é
refletido no Brasil, visto que com regulações de preços constantes, a
compra por importação em grande parte continua sendo o meio com
maior benefício, tendo como principal fornecedor a China.

Câmbio - Dólar Comercial x BRL - Período avaliado de 01 ano, com ínicio em Set/17 até Set/18.

5

Estudos de caso - Mercado do Aço
Alta do Dólar

Para combater as constantes variações de preço, são realizadas exportações de aço dos principais países
produtores no mundo, como maior
país, a China lidera as importações
realizadas pelo Brasil e pelo mundo,
principalmente devido aos seus preços
competitivos.
Em importações a principal moeda
utilizada como meio de transação é o
dólar, ainda sendo inclusas, taxas de
importação e o translado do produto,
desta forma, a moeda américa tem
um alto peso de influência nos valores
percebidos por este tipo de compra.
World Steel Association - (2017)
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Mercado de Metais

Os valores dos metais também são influenciadores de nossa principal material prima, além de refletirem
também nas taxas de câmbio, pequenas variações de metal podem influenciar a cadeia produtiva dos
exportadores e desta forma, encarecer todo o processo, aumentando o valor final do aço importado e
encarecendo nosso custo de produção.
O Galvalume é nossa maior matéria prima e tem infinitas aplicações em diferentes segmentos,
oferecendo durabilidade superior, principalmente em ambientes mais agressivos, assim como o melhor
retorno na relação custo/benefício.
Descrição do produto:
Galvalume é o nome comercial para a chapa de aço com revestimento constituído em peso por 55% Al
(Alumínio), 43,5% Zn (Zinco) e 1,5% Si (Silício) que oferece um balanço otimizado entre resistência à
corrosão por barreira oferecida pelo alumínio e a proteção galvânica oferecida pelo zinco.

O preço do Zinco está em uma queda no
mercado global com taxa negativa em
26,68% de variação.

Variação de preços do Zinco - World Steel Association - (2018)

O preço do Aluminium está em crescente
no mercado global com taxa positiva em
3,40% de variação.

Variação de preços do Aluminium - World Steel Association - (2018)
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Expectativa para o Dólar no país

Embora os especialistas tenham dificuldades em prever o comportamento do câmbio até o final deste ano,
existe um consenso de que a incerteza causada pelo ano eleitoral no Brasil vai adiar a entrada de recursos
externos no país, o que ajuda a desfavorecer o real.
“O investidor internacional que vê uma tendência positiva para o Brasil vai aguardar a sua entrada porque
não sabe quem será o próximo presidente e se ele estará comprometido com as reformas que sustentem o
crescimento”, afirma o coordenador do laboratório de finanças do Insper.
No front externo, a perspectiva de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos também contribui para
a valorização do dólar, pois investidores do mundo inteiro tendem a trocar investimentos em mercados
emergentes por ativos nos Estados Unidos.
“A possibilidade de alta na taxa de juros norte-americana aliada ao cenário de queda de juros no Brasil e
às incertezas políticas cria uma tempestade perfeita”, afirma Foresti, do Banco Ourinvest.
Ecônomia UOL - Até onde vai o dólar?

EUA flexibilizam tarifa de aço importado do Brasil
Até então, as exportações brasileiras de aço semiacabado estavam sujeitas a uma cota baseada na
média vendida para os norte-americanos de 2015-2017, já a exportação de aço acabado estava limitada
à cota de 70% da média desses anos. Com o anúncio de ontem, na prática, as empresas americanas
ficam autorizadas a comprar os produtos desses três países sem pagar a sobretaxa mesmo que a cota seja
ultrapassada.
Na Coreia, as ações de empresas do setor, como a Hyundai Steel e a Posco, dispararam após a notícia.
Exame - EUA flexibilizam tarifa de aço importado do Brasil
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