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Produção nacional de veículos

Consumo aparente de produtos siderúrgicos

05 de dezembro de 2018

Demanda doméstica deve manter o setor siderúrgico aquecido em 2019
Mariana Silva de Freitas

Gráfico 1: Produção de veículos e consumo aparente de produtos siderúrgicos
Acumulado em 12 meses

Fonte: Anfavea, IABr, Bradesco
Eixo esquerdo: produção nacional de veículos, em mil unidades
Eixo direito: consumo aparente de produtos siderúrgicos, em mil toneladas

Após um período prolongado de declínio, a atividade do setor siderúrgico brasileiro vem mostrando uma
tendência consistente de recuperação. No ano passado, a produção de aço bruto cresceu aproximadamente
10%, após cinco anos de contração, o que possibilitou reduzir a capacidade ociosa do setor para patamares
mais próximos da média histórica. Em 2018, o volume produzido foi afetado pela greve no setor de transportes
em maio e pela intensidade da recuperação da atividade doméstica, que se mostrou, ao longo do ano, mais
modesta do que o esperado. Ainda assim, a produção acumula alta de 2,6%, com recuperação, ainda que
gradual, do consumo de produtos siderúrgicos.

Esse movimento reflete, além do desempenho favorável das exportações, a melhora do setor
automobilístico nesse período, que impulsionou a demanda doméstica por produtos laminados planos. Vale
lembrar que esse setor tem sido um dos mais dinâmicos da economia neste ano – no acumulado até outubro, a
produção de veículos leves avançou 9,0%, enquanto a de pesados registrou alta de 33,3%, ante o mesmo
período do ano anterior.

Em 2019, enquanto o ambiente externo coloca desafios importantes para o setor, a aceleração esperada do
crescimento doméstico deve impulsionar a demanda por produtos siderúrgicos. Projetamos expansão real de
2,8% do PIB no próximo ano, o que é compatível com um cenário de recuperação dos investimentos, em meio
ao avanço da agenda de reformas.
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Nesse cenário, o segmento de aços planos deve ser beneficiado pelo desempenho ainda positivo do setor
automobilístico doméstico, além do aumento das vendas de eletrodomésticos – em meio à retomada mais
consistente do crédito às famílias e, portanto, do consumo. O setor de bens de capital também deve apresentar
recuperação.

Com relação aos aços longos, cuja demanda é mais sensível aos investimentos no setor de construção, a
recuperação deve ser mais gradual. O aumento recente dos lançamentos no setor imobiliário residencial, cujos
empreendimentos devem ser construídos no ano que vem, indica um cenário positivo para a atividade
siderúrgica. Já a demanda advinda de projetos de infraestrutura deve se materializar de forma mais lenta, com
maior intensidade a partir do segundo semestre.

Ao mesmo tempo, a recuperação da demanda doméstica, atrelada a um câmbio mais estável, pode
favorecer as importações do setor no próximo ano. Ao longo de 2018, alguns elementos contribuíram para a
desaceleração das importações, como a dinâmica mais modesta da atividade econômica, o câmbio mais volátil
e os preços internos sendo negociados com descontos em relação ao aço importado. Recentemente, mesmo
com a recuperação dos prêmios de preços domésticos, as compras externas seguiram contidas – em outubro,
as importações representaram cerca de 7% do consumo aparente do setor.

No que se refere à demanda externa, o cenário é mais desafiador. Destacamos dois vetores negativos: (i) a
imposição de cotas de exportação pelo governo dos Estados Unidos ao aço brasileiro, desde junho deste ano; e
(ii) a perspectiva de recessão na economia argentina. Além disso, a desaceleração do crescimento mundial e a
moeda brasileira, em nível mais estável, podem impactar as exportações do setor.

Segundo a nota divulgada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), as exportações
brasileiras aos EUA estão sujeitas a cotas baseadas na média dos últimos três anos. Para o aço semi-acabado,
o mais significativo na nossa pauta de exportação, a cota definida foi de 100% dessa média, enquanto que para
os produtos acabados a cota será de 70%. Posteriormente, em agosto, o governo norte-americano autorizou a
flexibilização dessas cotas, nos casos em que não houver qualidade adequada ou quantidade suficiente
produzida localmente. Vale lembrar que os Estados Unidos são o principal destino do aço brasileiro – no ano
passado, cerca de um terço das vendas externas totais de aço foi para a principal economia global, sendo mais
de 80% desse montante referentes ao semi-acabado.

Gráfico 2: Exportações brasileiras de aço – Principais destinos
Acumulado em 12 meses, mil toneladas

Fonte: Funcex, Bradesco
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Até o momento, é difícil avaliar os efeitos já concretizados das medidas protecionistas sobre as exportações
brasileiras. Os dados da Funcex mostraram grande volatilidade nos meses que se seguiram às negociações. Em
alguma medida, os agentes podem ter antecipado os embarques aos EUA em meio às incertezas em torno dos
acordos, o que levou a um aumento atípico das exportações em junho – além da normalização das condições
de logística após a greve no setor de transportes. Além disso, a exclusão do Brasil da sobretaxação de 25,0%
pode ter contribuído para esse movimento, com aumento dos embarques enquanto as cotas não são atingidas.
Ademais, é necessário acompanhar o comportamento das vendas externas nos próximos meses, para captar os
possíveis efeitos das cotas sobre a indústria siderúrgica. Vale lembrar que o setor tem sido afetado por um
excesso de capacidade em nível global, o que pode prejudicar, em alguma medida, o espaço para
redirecionamento das exportações brasileiras a outros países.

Por fim, destacamos os riscos oriundos da desaceleração da economia argentina. Embora não seja o principal
comprador do aço brasileiro – as exportações de produtos siderúrgicos à Argentina representam cerca de 10%
do total –, os efeitos indiretos, via demanda da indústria automobilística, tendem a ser mais notáveis. Cerca de
20% da produção brasileira de automóveis é voltada para atender a demanda argentina.

Nos últimos meses, já podemos observar uma queda das exportações: no acumulado dos primeiros dez meses
do ano, os embarques de veículos leves brasileiros recuaram 11,1% em relação ao mesmo período de 2017.
Esse recuo deve impactar a produção nacional, mas acreditamos que a demanda interna pode compensar parte
desses efeitos, de forma que o volume produzido do setor automobilístico continue apresentando um
crescimento robusto em 2019.

Em suma, ainda que permaneçam riscos no cenário global, acreditamos que a demanda doméstica deve
manter o setor siderúrgico aquecido no próximo ano. Em uma conjuntura de retomada do crescimento
econômico, com recuperação dos investimentos e do consumo das famílias, o setor deve ser notavelmente
favorecido. Contudo, é importante ressaltar que nosso cenário macroeconômico é dependente da execução da
agenda de reformas relevantes para o país avançar, permitindo a manutenção de condições financeiras
favoráveis e de menor risco.
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