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1 – RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo a compreensãoda situação mercadológica do 

Aço Inoxidável no Brasil, comparada à produção mundial, sobretudo na região da 

Ásia. Explica ainda os fatores que compõe o Custo Brasil, seu impacto na matriz 

logística, energética e no sistema tributário, que são fundamentais no processo de 

produção, e a importância da formulação de políticas públicas voltadas para uma 

boa infraestrutura no país, visando acomercialização e distribuição do aço 

inoxidável a fim de ampliar a competitividade tanto no mercado doméstico, quanto 

no comércio internacional. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e 

exploratória, de caráter descritivo. Os resultados alcançados apontam que, apesar 

de todas as vantagens naturais, o país sofre com problemas estruturais que 

impactam diretamente no custo e, consequentemente, no valor final do produto, 

resultando em baixa competitividade. 

 

 2 – INTRODUÇÃO 

Segundo o Instituto Aço Brasil (2014), atualmente o aço representa cerca 

de 90% dos metais consumidos nas indústrias. A WSA – World Steel Association 

(2013), uma das maiores e mais importantes associações de indústrias do mundo, 

afirma que atualmente, há um excedente da capacidade de produção mundial de 

aço superior a 580 milhões de toneladas, com probabilidade de aumento. Além 

disso, baseando-se nas últimas taxas de crescimento, a atual capacidade 

instalada atenderia a demanda dos próximos cinco anos. Desta forma a oferta 

será maior que a demanda, o que proporcionará uma baixa sobre os preços do 

aço. 

A indústria brasileira do aço também sofre. Depois de gerar expectativas 

relacionadas ao mercado interno, devido a Copa do Mundo, veio a frustração: 

quatro estádios no Brasil tiveram a sua cobertura feita com aço importado. 

Enquanto isso, o consumo interno teve um aumento de 5,3% em 2012, porém não 

absorveu o excedente da produção, já que as exportações sofreram uma queda 

de 13% em 2012, de acordo com o Instituto Aço Brasil (2014). 



Estes números são um reflexo do mal período para a indústria do aço. 

Mesmo neste cenário de incertezas, países asiáticos, em especial a China, vêm 

se destacando com preços competitivos e produção que transpassa uma imagem 

de confiabilidade, eficiência e produção desejada, quando na posição de 

fornecedora do aço inoxidável.A problemática deste artigo consiste em verificar: 

como melhorar a competitividade do aço inoxidável?  

 

3 – OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo analisar qual a atual situação do mercado 

brasileiro de Aço Inoxidável, para entender quais são as causas que levaram a 

perda de competitividade brasileira no mercado externo, e como a falta de 

investimentos públicos e incentivos tributários acentuaram o Custo Brasil, 

tornando ainda mais difícil para as empresas formular estratégias empresariais 

que melhorem esta situação. 

Apontar as medidas que precisam ser tomadas para que o Brasil dê os 

primeiros passos rumo a recuperação de sua competitividade na indústria, 

tornando-se um país mercadologicamente atraente para investimentos e 

expansão, com padrões internacionais de qualidade em seus produtos e serviços. 

 

 4 – METODOLOGIA 

A fim de atender aos objetivos propostos, a metodologia utilizada para este 

trabalho foi a pesquisa bibliográfica, por meio de livros, revistas, artigos, 

dissertações, teses e sítios,bem como uma pesquisa exploratória, com caráter 

descritivo. 

A pesquisa bibliográfica tem como objetivo encontrar respostas aos 

problemas formulados, e o recurso utilizado para isso é a consulta dos 

documentos bibliográficos. (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p.79). A pesquisa 

exploratória tem como produto final deste processo um problema mais 

esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos sistematizados. Por 

fim, “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los” (CERVO; BERVIAN, 2007, p.66). 

 



 5 – DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Panorama da Produção Bruta de Aço Inoxidável 

O aço inoxidável é um material de grande importância para diversos 

segmentos no Brasil e no mundo, pois é 100% reciclável, resistindo a variações 

bruscas de temperatura, corrosão, além de baixo custo de manutenção, ou seja, 

quando produzido de forma inteligente, pode agregar valor de resistência e 

durabilidade em sua utilização nos setores como construção civil, automotivo, 

máquinas e equipamentos, utilidades, tubos, embalagens, entre outros.  

De acordo com o InternationalStainless Steel Forum - ISSF(2014), nos 

últimos três anos o processo produtivo de aço inoxidável tem crescido, sobretudo, 

nos países asiáticos. A China é responsável por cerca da metade da produção 

mundial de aço inox. No segundo semestre de 2013, só a China representou o 

aumento de 5,5% da produção mundial.  

A ISSF (2014), uma das mais importantes organizações mundiais sobre o 

Aço Inoxidável, elegeu as 20 melhores e maiores produtoras. Dentre as 20 

produtoras listadas, 13 são asiáticas, e as três melhores também: Shanxi TISCO 

(China), POSCO Group (Coreia) e YUSCO Group (China). Tais dados servem 

como alerta às produtoras ocidentais. A produção oriental aquece-se a cada dia, 

bem como suas exportações. 

O destaque dos países asiáticos continuou a ser observado nos dados 

estatísticos da Associação Brasileira do Aço Inoxidável (ABINOX, 2014), que 

mostram que no primeiro semestre de 2014, a produção de aço inoxidável na 

China aumentou 11,1%, atingindo 5.1 mmt. (milhões de toneladas métricas). 

Apesar da fraca demanda para o produto atualmente, e a forte pressão sob os 

preços, a grande disponibilidade de produção chinesa se traduz em exportações 

mais fortes para o país, forçando produtores ao redor do mundo a reduzirem 

produção e preços para competir. 

 

 

 



5.2 Produção de Aço Inoxidável no Brasil 

O cenário brasileiro é bem diferente. Embora seja o 13º exportador mundial 

de aço, com destino a mais de 100 países, a produção bruta de Aço Inoxidável no 

Brasil ainda é oscilante. Nos últimos três anos sofreu uma queda de 8,66% que 

marcou a indústria nacional, e atualmente tenta se reerguer, a fim de alcançar o 

crescimento das demais indústrias emergentes.  (ABINOX, 2014). 

Gráfico 1: Variação da Produção Bruta de Aço Inox no Brasil (Ton) 

 

Fonte: Associação Brasileira de Aço Inoxidável - ABINOX(2014) 

  

 O Brasil possui 29 usinas, administradas por 12 grupos empresariais, 

dentre eles Grupo Gerdau, Usiminas, Votorantim Siderurgia, CSN, entre outros. As 

29 usinas que compõe o parque produtor de aço no Brasil, juntas refletem 4,0% no 

PIB, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas apud. ABINOX (2014). 

 

 5.3 Custo Brasil 

Ao analisar a capacidade produtiva brasileira e todas as suas 

características, surgeum questionamento: se o Brasil possui recursos naturais 

favoráveis à indústria, porque nenhuma produtora de Aço Inoxidável brasileira está 

listada entre as 20 melhores do mundo? 

Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP (2014), 

Custo Brasil é o conjunto de entraves estruturais que encarecem a produção 

industrial local. Dentre estes entraves, pode-se citar a exagerada carga tributária, 
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legislação fiscal complexa, burocracia administrativa, além da precária 

infraestrutura logística do país. O resultado é a produto final encarecido, quando 

comparado aos produtos importados, ou mesmo quando colocado no mercado 

internacional. 

Se tratando de impostos, o “Custo Brasil” é muito alto. Temos uma das 
maiores cargas tributárias do mundo. Quanto ao custo da mão-de-obra e 
a facilidade de obtenção de recursos naturais, não temos do que nos 
queixar quando comparamos o Brasil com outros países. Já na 
infraestrutura de transportes, por exemplo, não estamos entre os países 
mais desenvolvidos, embora tenhamos uma das maiores malhas 
rodoviárias do planeta. (DOMINIK, 2005, p. 3). 
 

Os fatores que mais influenciam a composição do custo Brasil na produção 

do aço inoxidável são o custo de energia, tributos e infraestrutura logística.  

 

5.3.1 Custo de Energia  

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL apud. 

FIRJAN(2014), após quatro reajustes, o custo médio de energia elétrica industrial 

sofreu um aumento significativo, passando de R$ 292,75 (MWh) para R$ 301,66 

(MWh), os dados foram fornecidos pela Federação das Indústrias do Rio de 

Janeiro (FIRJAN). Atualmente, o Brasil ocupa a 10º posição entre 28 países com o 

maior custo de energia elétrica. A média mundial é de R$ 269,07 (MWh), a da 

China é de R$ 201,48 (MWh).Segundo a FIRJAN(2014), o preço da energia 

elétrica é assim composto: 

Tabela 1: Composição do Custo de Energia Brasileiro 

Componente 
Custo Médio Brasil 

R$/MWh % 

Custos de Geração, Transmissão e Distribuição - 

GTD 201,50 60,19 

Encargos Setoriais 28,60 8,54 

Perdas técnicas e não técnicas 14,50 4,34 

Tributos federais e estaduais - PIS/COFINS e ICMS 90,20 26,93 

TOTAL 334,8 100 

Fonte: Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN (2014) 



De acordo com a Eletrobrás(2014), o Brasil possui a segunda maior 

hidrelétrica do mundo (Itaipu) com capacidade de geração de 14 mil MWh, atrás 

apenas da China (Três Gargantas). Ou seja, mesmo com o potencial de produção 

elevado, o Brasil ainda está em desvantagem competitiva com relação à China, 

devido a maior incidência de tributos. No Brasil os tributos representam 26,93% do 

preço da energia (R$ 90,20), resultando em impactos diretos na formação de 

preço do produto final, o que contribui com a baixa competitividade do aço inox 

brasileiro. 

 

5.3.2Tributação (Carga e Burocracia) 

O complexo sistema tributário brasileiro é um dos principais causadores da 

falta de vantagem competitiva por diversos motivos. O tempo que se gasta 

anualmente para preparar, registrar e pagar tributos é de 2.600 horas no Brasil; 

249 horas nos países parceiros; 191 horas nos desenvolvidos; 138 horas nos 

emergentes e 318 horas na China (DOING BUSINESS, 2013). A Tributação gera 

acréscimo nos preços de: 13,8% com os Países Parceiros, 14,6% com os 

Desenvolvidos, 2,6% com os Emergentes e 10,9% com a China, segundo a 

FIESP(2014). 

Na produção do Aço, são cobrados tributos corporativos, que incidem sobre 

os lucros (IRPJ e CSLL), encargos trabalhistas (INSS, SAT, Contribuições), 

tributos específicos para a indústria siderúrgica, incidentes sobre o valor de venda 

da mercadoria (PIS, COFIS, ICMS, IPI) e outros tributos incidentes ao longo da 

produção (IPTU, IOF). Caso a carga tributária fosse reduzida, o produto nacional 

seria razoavelmente competitivo em relação aos principais exportadores mundiais 

(Alemanha, China, EUA, Rússia e Turquia), devido aos outros fatores envolvidos 

no custo de produção e formação de preço do produto brasileiro. 

 

5.3.3 Infraestrutura Logística 

A deficiência da matriz logística brasileira, em comparação com a 

concorrência internacional, é facilmente percebida em todos os modais. Mais de 



60% das cargas são transportadas por modal rodoviário, porém apenas 12% da 

sua extensão é pavimentada, o que gera custos elevados de manutenção. 

Tabela 2: Extensão da Rede Rodoviária (km) - Brasil 

Extensão da Rede Rodoviária (km) - Brasil 

Brasil - Extensão da Rede Rodoviária(km) 
Rede não 

pavimentada 
Rede 

pavimentada 

Extensão 
total da 

rede 

Federal 12.577 65.930 78.507 

Estadual 111.334 110.842 222.176 

Municipal 1.234.918 26.826 1.261.094 

Rede Planejada     129.094 

TOTAL 1.358.829 203.598 1.691.522 

Fonte: Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR (2014) 

 

Embora atualmente a maioria das grandes produtoras de aço inoxidável 

esteja situada em locais estratégicos, próximos de portos, a logística tornou-se 

complexa a partir do momento em que as empresas precisaram investir na região, 

pavimentando por conta própria as rodovias necessárias para a distribuição de 

sua produção. Esta dependência de estar próximo a portos, por não poder contar 

com outras regiões do país que não têm uma infraestrutura logística adequada, 

limita muito o setor, visto que poderiam surgir boas oportunidades de produção em 

outras regiões com menores custos fixos e maior acesso a mão de obra 

qualificada, já que nem todo profissional está disposto a se mudar para outras 

regiões. “É necessário melhorar a operação logística, tanto de estradas, ferrovias 

e hidrovias, centros de distribuição mais automatizados.” (LOPEZ; GAMA, 2010, 

p.401). 

 

 6 - RESULTADOS 

Após análise dos dados informados no presente trabalho, pode-se notar 

que, apesar de toda a capacidade de produção de Aço Inoxidável no Brasil e suas 

vantagens naturais, o país ainda sofre com problemas estruturais, o chamado 

“Custo Brasil”, que impactam diretamente no valor do produto final, impedindo a 



formação de preços competitivos e por fim, resultando numa balança comercial 

negativa, visto que os produtos importados possuem preços atraentes, sobretudo, 

os oriundos da Ásia. 

Na formação de preço dos produtos brasileiros, temos a incidência de 
diversos componentes cujo impacto é muito maior do que o verificado 
nos custos dos concorrentes internacionais, fruto da política e da 
estrutura macroeconômica do país. (LOPEZ; GAMA, 2010, p.400) 
 

As principais medidas que poderiam ser aplicadas em médio prazo para 

restituir a competitividade brasileira, não estão diretamente ligadas à capacidade 

de produção da empresa, e sim a políticas de investimento do governo para 

melhorar a infraestrutura do país, e uma reforma tributária, para tornar o preço 

final mais competitivo.  

Nossos custos logísticos podem ser reduzidos em 50% do que se verifica 
atualmente, se forem otimizadas as principais rubricas. Nada de inovador, 
mas apenas ajustes em prol da adoção de políticas e mecanismos 
equivalente aos adotados por outros países.(LOPEZ; GAMA, 2010, 
p.400) 

Se tais medidas fossem aplicadas, com as melhorias de infraestrutura 

oferecidas pelo país, a indústria do aço inoxidável teria melhores condições de 

formar estratégias de mercado, visando alavancar a competitividade brasileira no 

comércio internacional do aço. 

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mercado do Aço Inoxidável está aquecido, os preços internacionais a 

cada dia mais competitivos e, com a oferta maior que a demanda, eles tendem a 

cair futuramente.Entretanto, o Brasil não está preparado para o porvir, pois, 

conforme os dados aqui representados, os custos são extremamente elevados, o 

sistema tributário além de complexo, muitas vezes é ambíguo, a infraestrutura 

logística carece de muitas melhorias, e o custo de energia brasileira torna o aço 

inoxidável pouco competitivo em âmbito internacional.  

Apesar de todos os esforços promovidos pelas grandes indústrias 

instaladas no país, como a Gerdau, ArcelorMittal, Usiminas e CSN, ente outras, de 

introduzir o aço inoxidável brasileiro no comércio internacional, a necessidade de 

investimentos da esfera pública é grande para que a produção feita por estas 



empresas possa ser transportada para os destinos de exportação do Brasil com 

um custo benefício adequado. É preciso explorar a possibilidade de utilização de 

outros modais de transporte, e garantir manutenção adequada para aqueles que 

são mais utilizados, como o rodoviário. 

O sistema tributário brasileiro extremamente complexo e longo, é uma das 

principais causas do aumento do custo de produção do Brasil, da falta de 

competitividade no produto final, e encarece a energia brasileira.Embora seu 

objetivo seja fiscal, no sentido de suprir o Estado com os recursos necessários a 

seu funcionamento, visto que o imposto não tem destinação específica, pagar 

diversos impostos não garante que os recursos serão utilizados em melhorias 

estruturais para a indústria. 

Assim, observa-se claramente que as deficiências da estrutura do país não 

podem ser tão facilmente dribladas pelas empresas apenas com estratégias 

empresariais de inserção em mercados. É preciso implementar a governança 

corporativa, para garantir que o governo, os órgãos, associações, empresas e 

sociedade tenham metas diferentes para atingir um objetivo em comum, que é o 

desenvolvimento econômico brasileiro em sua total capacidade.  
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