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A pujança do minério de ferro em 2017 surpreendeu, com o preço da
commodity, com 62% de teor de ferro no porto Qingdao, na China, superando
substancialmente as estimativas ao atingir, logo no início do ano, a marca dos
US$ 94, não vista desde meados de 2014.

Mas, ainda há dúvidas quanto à sustentabilidade desse patamar de preço no
curto/médio prazo. A produção de minério na China deve continuar em trajetória
de gradual redução, porém, o aumento de capacidade em outras regiões tende a
mitigar parcialmente esse efeito.

Até meados de dezembro, a cotação média da commodity ﬁcou em US$ 71,4 o
equivalente a uma alta de 22,4% frente ao registrado em 2016 e de 15,4% ante a
média dos últimos três anos.

Estima-se que entre 2018 e 2019 a oferta aumente em quase 119 milhões de
toneladas, sendo que 50 milhões se deve ao ramp up do projeto S11D da Vale.
Logo, a expectativa é que o minério de ferro volte a oscilar entre os US$ 50 e US$
60 no período.

Minério com 62% de teor de ferro no porto Qingdao

De toda forma, a despeito desse cenário, mantemos visão positiva para Vale no
médio/longo prazo, pois o S11D deve propiciar expressiva redução no custo caixa
de produção até 2020, além de favorecer a realização de preços, dado sua
qualidade mais elevada. Variáveis como a menor necessidade de Capex daqui em
diante, a disciplina na alocação de capital, com foco em ativos core, e o avanço em
termos de governança também corroboram boas perspectivas.
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Em siderurgia também houve fechamento de capacidade, em razão dos
esforços do governo chinês em reduzir a emissão de poluentes, fato que aliado à
retomada na produção de automóveis no mercado doméstico serviu de gatilho
para revisão dos preços e para o desempenho das ações do setor, que registram
expressiva valorização ao longo do ano.
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Média dos últimos 3 anos

Fonte: LCA Consultoria.

Esse desempenho, como não podia ser diferente, reﬂete os indicadores de
atividade na China. Não que a economia do gigante asiático tenha ganhado
ímpeto, pelo contrário, a tendência foi e continuará sendo de arrefecimento,
todavia, os investimentos em infraestrutura seguiram em alta e o fechamento de
minas pouco rentáveis trouxeram maior equilíbrio para a balança de oferta e
demanda global.

Mas, os números do setor seguem fracos e bem aquém do potencial. As vendas
internas acumuladas até novembro avançam apenas 1,4% frente a 2016, estando
longe de repor a queda de 32,2% registrada entre 2013 e 2016, segundo dados do
Instituto Aço Brasil – IABr. Além da demanda ainda reprimida, a alta de 30,1% nas
importações também explica tal resultado, tanto que o consumo aparente (que
considera vendas internas mais importações) registra crescimento de 4,8% no
mesmo período.
Em termos de produção, o avanço é um pouco mais signiﬁcativo, com alta de
9,1% nos onze primeiros meses, puxada principalmente pela entrada em
operação da Companhia Siderúrgica do Pecém, voltada à exportação, sem esse
efeito a alta seria de apenas 3,4%. A utilização da capacidade instalada, outra
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variável importante do setor, segue bem distante dos 80% tidos como ideal, em
torno de 63%.
Em 2018, a tendência continua sendo de recuperação paulatina, dado a
dinâmica ainda anêmica em construção civil e infraestrutura e as incertezas
relacionadas à corrida eleitoral. Ademais, a imposição de tarifas antidumping
pelos Estados Unidos e, mais recentemente, pela União Europeia também limita
uma alta mais expressiva da produção.
Entretanto, questões como a queda na taxa básica de juros, a maior
disponibilidade de crédito, a melhora na conﬁança dos agentes e a base de
comparação ainda fraca sustentarão o avanço de 4,1% nas vendas internas e de
4,9% no consumo aparente, contra 2017, segundo projeções do IABr.
Vendas Internas e Consumo Aparente de Aço
em milhões de toneladas
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Fonte: Instituto Aço Brasil e LCA Consultoria.
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Vislumbramos que 2018 preservam algumas oportunidades para a indústria
de aço, com redução da capacidade ociosa propiciando a recuperação de
margens. Contudo, parte dessa perspectiva já vem sendo preciﬁcada, portanto, a
seletividade na realização dos investimentos volta ao radar.

