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Siderurgia 

Cenário para a siderurgia exige cautela 

Os dados da produção de aço em todo o mundo mostram desempenhos notáveis apenas na 

China e América do Norte.  No Brasil, a elevação da produção em maio ainda não foi 

suficiente para “zerar” a queda no ano.  Em termos de preços, reduções estão sendo 

observadas em praticamente todos os grandes mercados, incluindo a China.  Cotações em 

queda no exterior e um cenário de valorização recente do real, levam a crer que os 

reajustes programados para os aços planos no mercado interno em julho podem não 

acontecer.  Esta situação indica um momento de cautela quanto às expectativas para as 

siderúrgicas brasileiras, que precisam de um maior vigor da demanda interna no segundo 

semestre, com vistas a obter melhores resultados este ano.  Nossa recomendação para as 

siderúrgicas é de Compra para USIM5 (Preço Justo de R$ 12,00 - potencial de alta em 37%) 

e GGBR4 (R$ 19,60 - 30%).  Para as ações da CSN, recomendamos a Venda com Preço Justo 

de R$ 15,50. 

Crescimento em maio não reduz a queda no ano: Em maio/2019, a produção brasileira de aço bruto 

cresceu 2,9%, atingindo 2,8 milhões de toneladas, segundo os dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil 

(IABr).  Em relação a abril, a produção caiu 4,7%.  O volume acumulado nos primeiros cinco meses de 

2019 somou 14,0 milhões de toneladas, 1,5% menor que no mesmo período do ano passado. 

A produção de aço no Brasil em 2019 tem sido fraca, evidenciando a falta de dinamismo da economia.  É 

importante destacar que o crescimento em maio/2019 foi pequeno e sobre uma base muito fraca.  Em 

maio/18, ocorreu a greve dos caminhoneiros, que impactou negativamente toda a economia.  O volume 

de aço produzido em maio de 2018 havia caído 8,5% em relação ao mesmo mês de 2017. 

 

As vendas de aço no mercado brasileiro em maio cresceram 31,3%, com uma forte alta no volume de 

planos 41,9% e um bom incremento também em longos (14,2%).  Estes aumentos se devem basicamente 

aos problemas de escoamento do aço, devido à greve no ano passado.  A melhor comparação, portanto, 

é com abril/19, que mostra uma elevação de 3,3% no volume total vendido.  Comparado ao mês 

anterior, ocorreram aumentos de 4,2% em aços planos e 2,2% nos longos. 

As exportações de aço em maio tiveram uma forte redução.  O volume total caiu 19,6%, com redução de 

15,6% nas receitas destas vendas.  No mês, houve diminuição nas exportações de semiacabados 

(22,8%), de aços planos (18,4%) e dos longos (15,6%).  Este número é muito ruim, reiterando que a base 

de comparação é fraca. 

Produção Brasileira de Aço

mil toneladas Maio/18 Maio/19 Var. % 5M18 5M19 Var. %

Aço Bruto 2.674 2.751 2,9% 14.244 14.027 -1,5%

Planos 1.291 1.233 -4,5% 6.024 5.791 -3,9%

Longos 702 718 2,3% 3.786 3.642 -3,8%

Semiacabados 790 647 -18,1% 3.879 3.680 -5,1%

Fonte: Instituto Aço Brasil (IABr)     
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A importação de aço caiu 4,1% em maio, mas os dispêndios destas compras aumentaram 1,3%.  Isso 

ocorreu apenas porque caíram as importações de produtos com menor valor agregado e aumentaram 

nos outros.  Os volumes importados de aços planos cresceram 12,5% e 20,0% em longos. 

 

A produção mundial sem a China não cresce: O forte aumento no volume de aço produzido na China, 

que foi responsável por 53,0% do total mundial nos cinco primeiros meses do ano, distorce os dados 

globais.  Sem os números da siderurgia chinesa, ocorreu apenas um diminuto crescimento do volume de 

aço produzido em maio nos outros países (0,3%), com um número levemente negativo no acumulado do 

ano (0,2%), segundo os dados divulgados pela Worldsteel Association. 

Em termos regionais, o melhor desempenho da produção de aço ocorreu na América do Norte, onde o 

crescimento total foi de 4,5% em maio (+3,5% no ano).  Este aumento foi puxado pelas altas de 12,8% na 

produção do Canadá (+2,1% no ano) e dos Estados Unidos (+5,4% no mês e +6,2% no ano). 

Outros países com bom desempenho em suas siderurgias em maio foram a Índia (5,1% no mês e 1,1% no 

ano) e Coréia do Sul (2,2% e 1,8%).  Grandes países produtores que tiveram desempenho ruim em maio, 

foram a Alemanha (-6,2%), Japão (-4,6%) e Rússia (-2,7%). 

 

Desempenho da Siderurgia Brasileira

mil toneladas Maio/18 Maio/19 Var. % 5M18 5M19 Var. %

Vendas no Merc. Interno

  - Aços Planos 649 921 41,9% 4.181 4.465 6,8%

  - Aços Longos 493 563 14,2% 2.784 2.782 -0,1%

  - Semiacabados 9 27 200,0% 100 142 42,0%

Total - Tons 1.151 1.511 31,3% 7.065 7.389 4,6%

Exportações       

  - Aços Planos 277 226 -18,4% 1.086 903 -16,9%

  - Aços Longos 141 137 -2,8% 744 779 4,7%

  - Semiacabados 834 644 -22,8% 3.821 3.436 -10,1%

Total - Tons 1.252 1.007 -19,6% 5.651 5.118 -9,4%

Total - US$ milhões 634 535 -15,6% 3.154 2.945 -6,6%

Importações       

  - Semiacabados 42 2 -95,2% 60 133 121,7%

  - Aços Planos 128 144 12,5% 622 602 -3,2%

  - Aços Longos 45 54 20,0% 205 210 2,4%

  - Transformados 27 32 18,5% 146 143 -2,1%

Total - Tons 242 232 -4,1% 1.033 1.088 5,3%

Total - US$ milhões 233 236 1,3% 1.105 1.094 -1,0%

Fonte: Instituto Aço Brasil (IABr)

Produção Mundial de Aço

milhões de toneladas Maio/18 Maio/19 Var. % 5M18 5M19 Var. %

Brasil 2,7 2,8 2,9% 14,2 14,0 -1,5%

China 81,0 89,1 10,0% 367,4 404,9 10,2%

Mundo ex-China 73,4 73,7 0,3% 360,1 359,2 -0,2%

Total Mundial 154,5 162,7 5,4% 727,5 764,1 5,0%

Fonte: IABr e World Steel Association
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Siderurgia chinesa segue crescendo muito: A quantidade de aço produzida em maio na China foi 

recorde mais uma vez.  A produção chinesa de aço em maio atingiu 89,1 milhões, volume 10,0% maior 

que em igual mês de 2018.  No acumulado entre janeiro e maio de 2019, a produção somou 404,9 

milhões de toneladas, 10,2% acima da obtida no mesmo período do ano passado. 

As siderúrgicas chinesas continuam elevando sua produção, mesmo com o aumento nos preços das 

matérias primas, o que reduz seus lucros.  Elas estão aproveitando as menores restrições quanto à 

produção por conta combate à poluição, contando ainda com a expectativa de um crescimento na 

demanda por parte do setor imobiliário. 

Existe uma preocupação para os próximos meses, que são as inspeções de segurança e ambientais 

realizadas pelos governos locais durante o verão.  Isso pode levar à interdição na produção de alguma 

usina mais antiga. 

 

 

Fonte World Steel Association 

Paradas programadas: Nos próximos meses, a produção nacional será afetada por paradas programadas 

para manutenção em grandes altos fornos. 

Em junho e agosto a CSN vai reformar seu maior alto forno da empresa, instalado na Usina de Volta 

Redonda.  No 1T19, a empresa já teve problemas de custos com a instabilidade deste forno, um dos dois 

instalados em Volta Redonda, que está em fim de sua campanha.  A CSN já fez estoques de placas e deve 

retomar a produção em setembro.  Os investimentos serão de R$ 250 milhões para esta reforma. 

A Gerdau vai parar para manutenção, também por sessenta dias começando em julho, seu Alto Forno 

número1 na Usina de Ouro Branco.  A empresa vai gastar R$ 400 milhões na reforma deste 

equipamento, cuja capacidade é de 3 milhões de toneladas de aço bruto ao ano. 

Preços em queda: O quadro seguinte nos mostra que os preços do aço nas regiões mais importantes, em 

sua maioria, estão em baixa.  Esta queda ocorre pela fraqueza na demanda nestes mercados, em parte 

devida à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.  Uma redução na demanda interna em 

grandes produtores, pode elevar suas exportações, impactando negativamente os preços. 

Na Europa, a queda nos preços e a elevada oferta de aço importado já levou a ArcelorMittal, maior 

siderúrgica do mundo, a anunciar no final de maio uma segunda redução em sua produção na região. 

Na China, a guerra comercial e um esgotamento dos estímulos concedidos aos gastos dos governos 

locais no início do ano, limitam um aumento na demanda por aço.  A esperança está na melhoria das 

compras do setor imobiliário. 
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Figura 1: Produção Mensal de Aço na China 
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Nos Estados Unidos, os preços estão em forte baixa, depois do salto provocado com as sobretaxas às 

importações, que foram impostas no ano passado. 

No Brasil, a retomada da economia, que efetivamente não aconteceu até o momento, compromete a 

demanda e os preços.  Havia uma expectativa de que as usinas de aços planos aumentariam seus preços 

em junho ou julho, em percentuais que podiam variar de 5% a 10%.  Porém, a valorização do real nos 

últimos dias e a redução dos preços no exterior, está comprometendo este objetivo.  O último aumento 

realizado em aços planos foi de 10% no mês de abril para a rede de distribuição. 

 

 

 

 

  

Evolução de Preços do Aço (na moeda local)

2019 2018 2017 2016

Europa - Planos -7,2% -2,5% -3,6% 76,2%

Europa - Longos -7,1% 3,1% 21,5% 16,2%

  

América do Norte - Planos - Laminados a Quente -25,3% 13,6% 8,2% 52,5%

América do Norte - Planos - Laminados a Frio -9,9% 1,2% 1,8% 61,2%

Turquia - Vergalhão 2,2% -18,6% 28,4% 33,3%

  

China - Planos - Laminados a Quente 2,0% -13,1% 14,8% 88,6%

China - Planos - Laminados a Frio -2,0% -14,5% 4,7% 81,7%

China - Longos (Fio-máquina) 3,9% -11,2% 34,1% 69,2%

China - Longos (Vergalhão) -3,1% -8,2% 42,7% 60,5%

Fonte: Bloomberg
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo 
Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. 
Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio. 
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mmariante@plannercorretora.com.br  
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lcaetano@plannercorretora.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@plannercorretora.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 

 

  

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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