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Situação das comodities 

Minério de ferro 

Posição e estratégias futuras para 

a siderurgia Brasileira 
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1a crise do petróleo 

 Mercado de Aço – três períodos distintos 

Fonte: Macquaire Research, IISI, Samarco 

Fator China / BRICS 



    A produção mundial de aço atingiu em 2006, 

1.240.000.000 toneladas. 

Evolução da produção no mundo X evolução da 

produção na China – 1996 / 2006 

Fonte: IISI 



A evolução anual dos 10 maiores países produtores 

do mundo – 2006 X 2005. 

Rank 2006 Rank 2005 País 2006 2005 % da mudança 

1 1 China 418.8 355.8 17.7 

2 2 Japão 116.2 112.5 3.3 

3 3 EUA 98.5 94.9 3.8 

4 4 Rússia 70.6 66.1 6.8 

5 5 Coréia do Sul 48.4 47.8 1.3 

6 6 Germany 47.2 44.5 6.1 

7 7 Índia 44.0 40.9 7.6 

8 8 Ucrânia 40.8 38.6 5.7 

9 10 Italy 31.6 29.4 7.5 

10 9 Brasil 30.9 31.6 -2.2 

Fonte: IISI 



O crescimento forte e sustentado 

da produção de aço no período se 

reposa em 2 pilares: 

 

O 1º e principal é o espetacular 

crescimento da CHINA. 

 

O 2º, também importante é o crescimento 

do PIB mundial no período numa média 

acima de 4%, o que permitiu o 

crescimento, embora menor, de outros 

mercados. 



CHINA 

 A China produziu em 2006, 420 milhões de 

toneladas de aço e 405 milhões de toneladas 

de gusa. 

 Da produção total de gusa, cerca de 200 

milhões foram produzidas usando-se 570 

milhões de toneladas de minério de ferro 

local (minério pobre, teor de cerca de 34% de 

ferro). 

 Os 205 milhões restantes, foram 

produzidos usando-se 330 milhões de 

toneladas de minério importado. 



O consumo de minério tem crescido a 

passos maiores que a produção 

Fonte: CRU 



...e esse cenário deve se manter nos 

próximos anos. 

Balança entre oferta e demanda de minério de ferro transoceânico no mundo 



CHINA 

 Este consumo elevado de minério 

importado, que cresce a cada ano, é 

responsável pelo desequilíbrio entre a 

Oferta e demanda, trazendo como 

consequência o forte aumento de preço 

desta matéria prima nos últimos anos. 



O quadro abaixo mostra a evolução de volume e 

preço do mix de minérios (finos, granulados e  

pelotas) exportados pelo Brasil. 

ÚLTIMOS 

ANOS 

t (000) US$ (000) PREÇO 

MÉDIO 

2006 243.383 11.526.812 47.36 

2005 223.378 9.415.082 42.15 

2004 200.925 4.992.745 24.85 

2003 184.442 3.796.562 20.58 

2002 170.015 3.293.765 19.37 

2001 155.741 3.062.964 19.67 



Os maiores fornecedores de 

minério de ferro à China são: 

Austrália - 33 % 

Brasil - 26% 

Índia - 22% 

África do Sul – 10% 

Outros – 9% 



 Como a produção Chinesa de aço está 

ainda fortemente ligada a produção de 

gusa, o mesmo problema de 

desequilíbrio, oferta X demanda, ocorre 

com o carvão. 

 A China é hoje importador de carvão 

não somente para produção de coque 

mas também para produção de energia 

que tem no carvão seu maior 

contribuinte para a matriz energética do 

país. 





Estes problemas já representam 

hoje um grande desafio. 

 

 

O QUE ESPERAR 

DO FUTURO? 



 As projeções de curto prazo do IISI 

prevêem um crescimento do mercado 

de aço (2007 a 2010) de 4,9% ao ano e as 

previsões de médio prazo (2010 – 2015) 

são de um crescimento de 4,2%, ambas 

ainda afetadas pelo crescimento,  

embora mais moderado, da produção 

chinesa. 

 Este cenário agrava as condições já 

apertadas de fornecimento de 

comodities para a siderurgia. 



 No caso do minério de ferro o que já se 

vislumbra atualmente é de que a  

situação de aperto de oferta de minério 

continuará pelos seguintes motivos: 

 

1 – Não existe no cenário atual a 

incorporação, à oferta, de jazimento 

importantes (ex. Carajás nos anos 80); 

 



2 – O crescimento da Índia e de sua 
siderurgia levou o governo indiano a 
impor, recentemente, impostos para 
exportação de minério de ferro, 
visando preservar suas reservas para 
abastecimento do mercado interno. 

 

 Este fato trouxe enorme desconforto 

as siderúrgicas chinesas que tem na 

Índia um fornecedor importante (72 

milhões de toneladas no ano de 2006) 

 



3 – O minério de ferro existe na China, 

 entretanto a qualidade é ruim e o 

 volume produzido já é hoje de 570 

 milhões de toneladas. 

 

 Nossa opinião (totalmente pessoal) é 

de que o planejamento do setor  

siderúrgico chinês se apoiará nos 

seguintes pontos: 



1 - A China não será um exportador 

líquido de aço. 

 O consumo per capita chinês é de 

300 kg de aço / habitante; abaixo da 

Coréia do Sul, Japão, Itália, Alemanha, 

USA. Nas condições atuais do tamanho 

de sua siderurgia e da falta de matéria 

prima; o mais lógico seria agregar valor 

a sua produção usando mão-de-obra 

competente e barata, investindo no  

“down stream” como faz a Coréia do  

Sul. 



2 – Estima-se que dos 420 milhões de 

 toneladas produzidas em 2006, 110 

 milhões são executadas em usinas de 

 pequena escala, produto de baixa 

 qualidade e altamente poluentes; que 

 sobreviveram a custa de altos preços 

 do aço no mercado interno que lhes 

 proporcionava boa margem. Hoje o 

 panorama é outro. O mercado está bem 

 abastecido, portanto os preços caem; o 

 custo das matérias primas aumentam; 

 como consequência as margens 

 minguam. 



  Uma reestruturação será inevitável 

com o fechamento destas usinas e o 

aparecimento de novas indústrias 

(modernas) que substituirão 

parcialmente aquelas usinas 

obsoletas. 

 



3 – A China, com um consumo interno 

de 390 milhões de toneladas / ano 

será (se já não é) a maior mina de 

sucata do mundo. A siderurgia 

elétrica será sem dúvida um grande 

componente do crescimento de sua 

produção de aço o que implicará: 

 

 



a) Na redução da dependência do 
carvão e minério de ferro importado; 

 

b) Disponibilidade de matéria prima 
barata; 

 

c) Maior flexibilidade operacional “vis a 
vis” as usinas integradas; 

 

d) Reciclagem deste enorme volume de 
sucata. 



 Resta solucionar o problema de 

energia que diga-se de passagem não é 

tão simples, mas não impossível. 

 A China sem dúvida nenhuma é a 

maior alavanca do fantástico 

crescimento da siderurgia mundial. 

 Isto tem um preço e as soluções terão 

que ser buscadas. 

 



  

E O RESTO DO MUNDO? 

 

 

 Continuará, sem dúvida, seu esforço 

de fusões, para criar uma escala 

adequada, reduzindo custos, otimizando 

os investimentos em pesquisas e 

desenvolvimento. 



BRASIL 

 A produção brasileira nestes últimos 7 

anos patina em volumes de 29 a 33 

milhões de toneladas de aço bruto. Esta 

variação marginal de 4 milhões de 

toneladas é fruto de pequenos 

investimentos em instalações já 

existentes e não de novos projetos. 



BRASIL 

 Nosso consumo per capita se situa 

entre ridículos 100 a 110 kg por 

habitante, menor que o da Argentina. 

 Produzimos em 2006 pouco mais de 

30 milhões de toneladas enquanto 

exportamos 245 milhões de minério de 

ferro. 



PORQUE A SIDERURGIA 

BRASILEIRA NÃO DECOLA? 

 

PORQUE NÃO SE INVESTE 

MAIS NESTA ATIVIDADE? 



 Vamos citar apenas alguns dos 

fatores que julgo suficientes para 

justificar esta inércia. 

 

 O setor siderúrgico é um setor de 

capital intensivo: 



1 – Temos no Brasil uma das maiores 

taxas de juros do mundo; 

 

2 – Temos uma carga tributária das 

mais perversas, com tributação das 

empresas durante o período do 

investimento, quando se está 

gastando e não faturando; 

 



3 – Temos uma legislação trabalhista 

arcaica com uma incidência de 

impostos sobre a mão-de-obra que faz 

dobrar o custo do empregado sem 

nenhuma contrapartida, o que obriga 

as empresas sérias a arcar com 

custos adicionais para proteger seus 

empregados; 



4 – Não obstante termos uma população 

de 180 milhões de habitantes, o nosso 

consumo interno não passa de 18 

milhões de toneladas, o que nos 

obriga exportar quase metade da 

produção com as incertezas que estes 

mercados e o próprio câmbio 

acarretam; 



5 – Nem gosto de falar, pela 

redundância do que se convencionou 

chamar de custo Brasil perto de uma 

infra-estrutura catastrófica; 

 

6 – Um país como o nosso que deveria 

crescer o dobro da média mundial, 

cresce a metade. 



 A solução destes problemas impõe 

uma reação (não blá-blá-blá) dos 

empresários e da sociedade. 

 Nos últimos 4 anos deste governo 

(que vai repetir a dose) tivemos na 

frente do Ministério do 

Desenvolvimento – Indústria e 

Comércio Exterior um ministro capaz e 

com experiência empresarial. 



 Ele teve um bom desempenho no 

comércio exterior (com grande ajuda do 

mercado externo). 

 Entretanto, pouco se fez pela indústria 

e nada pelo desenvolvimento. 

 

Mas nem tudo são espinhos!!! 



 O aquecimento do mercado global 

(principalmente comodities) trouxe uma 

enorme elevação dos fretes oceânicos. 

Para se ter idéia, a diferença de frete 

Brasil – China; Austrália – China, é de 

20 US / t contra nós. Há uma grande 

diferença transportar minério com 60% 

de ferro ou placas / billets com 99% de 

ferro. 

 



 As últimas notícias são encorajadoras 

com os projetos da CST e Aço Minas 

em fase final de execução; CSA (JV 

Thyssen / CVRD) em fase inicial de 

construção e o projeto CSN / BaoSteel 

em Itaguaí que anuncia a obtenção de 

licença ambiental. 

 

  



 Temos ainda muito por fazer e 

condições propícias para fazê-lo. 

 

 É importante não perdermos a  

oportunidade que o mercado irá  

oferecer no futuro, permitindo ao país a  

transformação mesmo que numa  

primeira fase, do seu minério de ferro. 



 Torçamos para que os empresários e 

suas associações ajam efetivamente e 

que as autoridades sejam sensíveis aos 

apelos. 

 

 

OS JOVENS BRASILEIROS 

AGRADECEM! 


