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Sete conclusões do Estudo...

1. Não há evidências conclusivas sobre a eventual escassez de sucata no médio ou longo 
prazo

2. No comércio internacional de sucata, o Brasil é um país “pequeno”

3. A evolução do preço doméstico da sucata não justifica a adoção de medida para 
conter suposta elevação de preços

4. A estrutura do mercado da sucata pode ser caracterizada como sendo oligopsonista

5. A posição do Brasil no comércio mundial de sucata e de ferro gusa é oposta à da 
maioria dos países que adotam imposto de exportação de sucata

6. A adoção de imposto de exportação de sucata pelo Brasil é contrária aos interesses da 
economia brasileira e, particularmente, da indústria de aço

7. A oportunidade de uma agenda positiva para o conjunto da cadeia produtiva



Informações preliminares...



A sucata é fundamental na cadeia 
produtiva do aço...
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Há quatro origens de sucata ferrosa...

• Geração interna

• Geração industrial

• Sucata de obsolescência

• Bens de capital sucateados



O número de empregos formais cresceu 16%...

16%

Fonte: Elaborado por GO Associados a partir de dados da Pesquisa Anual do Comércio (PAC/IBGE).



A receita operacional do setor cresceu 30%...

30%

Fonte: Elaborado por GO Associados a partir de dados da Pesquisa Anual do Comércio (PAC/IBGE).



A participação da sucata na produção de 
aço...

Fonte: Elaboração GO Associados a partir de dados do Anuário Estatístico IABR/2012



1. Não há evidências conclusivas sobre a eventual 
escassez de sucata no médio ou longo prazo...escassez de sucata no médio ou longo prazo...



Setores geradores de sucata cresceram muito 
mais que a média da indústria nacional...

Fonte: Elaboração GO Associados a partir de dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-
PF/IBGE)

Média da 
indústria



Crescimento nas vendas de automóveis continuam 
em alta, fomentando a geração de sucata ...

Fonte: Elaborado por GO Associados a partir de dados da Anfavea e da Fenabrave



Vendas de eletrodomésticos e equipamentos de 
informática e comunicação superam a média da 
indústria...

Fonte: Elaborado por GO Associados a partir de dados da Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC/IBGE).



Evidências não indicam que há escassez 
na oferta de sucata no Brasil...

Fonte: MB Consulter



2. No comércio internacional de sucata, o 
Brasil é um país “pequeno”...Brasil é um país “pequeno”...



Exportações de sucata no Brasil representam 
apenas 0,2% do total mundial...
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Importações de sucata no Brasil representam 
apenas 0,1% do total mundial...
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Brasil é exportador líquido de sucata...

Fonte: Sistema Alice (MDIC)



3. A evolução do preço doméstico da sucata não just ifica a 
adoção de medida para conter suposta elevação de pr eços...



Não há indicação de comportamento 
anômalo dos preços da sucata... 

Fonte: Elaboração GO Associados a partir de dados do Panorama da Sucata. (2010 – 2012).



Comportamento do preço da sucata não justifica 
adoção de medidas de restrição à exportação...

Fonte: Elaboração GO Associados a partir de dados do Panorama da Sucata. (2010 – 2012).



4. A estrutura do mercado da sucata pode ser 
caracterizada como sendo oligopsonista...caracterizada como sendo oligopsonista...



Empresas de comércio de sucata
são, em geral, pequenas e espalhadas por todo o país...

Existem mais de 5.000 
empresas no setor. Das 
quais 4.315 possuem 

Fonte: Elaborado por GO Associados a partir de dados da RAIS/MTE.

quais 4.315 possuem 
menos de 10 empregados 

formais.



Mercado siderúrgico no Brasil é muito 
concentrado...

2004 2005 2006 2007 2008

CR1 27 28 28 28 29

CR2 55 55 54 55 53

CR3 77 77 72 76 74

CR4 94 94 93 92 92

Concentração é alta para aço bruto (Laminados e Vergalhões). 
Concentração é menor para Ferro Gusa

CR4 94 94 93 92 92

2008 Aço bruto Laminados Vergalhoes Ferro-gusa

CR1 29 32 5 25

CR2 53 60 92 47

CR3 74 83 100 61

CR4 92 95 - 74

HHI 2223 2799 4474 -

Fonte: Elaborado por Reis, J. D., 2010, p. 80, a partir dos 
relatórios anuais da empresas do setor.

Fonte: Elaborado por Reis, J. D., 2010, p. 82, a partir dos 
relatórios anuais da empresas do setor.



Custo social do monopsônio...

Fonte: Elaborado por GO Associados. 



5. A posição do Brasil no comércio mundial de sucat a e de 
ferro gusa é oposta à da maioria dos países que ado tam 
imposto de exportação de sucata...



Situação do Brasil é oposta à da maioria dos países 
que adotam imposto de exportação de sucata...

Exportador Líquido 
de Sucata

Exportador Líquido de 
Ferro Gusa

Importador Líquido de 
Ferro Gusa

Brasil, Rússia, Irã, Ucrânia, 
Emirados Árabes.

Índia, Quênia, Jordânia

Nigéria, Cazaquistão, 
Guiana, Zâmbia, EUA, 
Alemanha, Japão, Reino 
unido

China, Malásia, Vietnã, Egito, 

Fonte: Elaboração GO Associados a partir de dados do TradeMap (ITC/UNCTAD-OMC)

Importador Líquido de 
Sucata

Índia, Quênia, Jordânia China, Malásia, Vietnã, Egito, 
Argentina, Tanzânia, Paquistão, 
Azerbaijão, Indonésia, Sri Lanka, 
Uruguai, Uganda, Turquia, Coreia 
do Sul

Principais exportadores líquidos de sucata:
Principais importadores líquidos de sucata:



6. A adoção de imposto de exportação de sucata pelo  Brasil é 
contrária aos interesses da economia brasileira e, 
particularmente, da indústria de aço...



Impactos da eventual adoção do imposto 
de exportação...

• Custos sociais da adoção do imposto de 
exportação 

• Custos decorrentes da desorganização do setor• Custos decorrentes da desorganização do setor

– Redução do emprego e menores indices de coleta de 
sucata 

– Perda de eficiência da indústria

– Prejuízo ambiental



Custo social: Imposto de exportação distorce o preço e gera 
perdas de peso morto inequívocas para países 
“pequenos”...

.

Fonte: RAY (1998)



Redução do emprego na coleta...

• Hoje estima-se que 1 em cada 1000 brasileiros é catador

• Um carrinho comporta até 500Kg de sucata

• A queda de preço na sucata ferrosa a tornaria menos
atrativa e seria preterida em favor de outros recicláveis
de melhor preço e mais leves, o que no longo prazo
prejudicaria a oferta de sucata.

Fonte: lixo.com.br



Perda de eficiência...

• Verticalização

– Setor siderúrgico não teria como manter a rede 
capilarizada de coleta e processamento mantida pela 
indústria da sucata.

– Assim, se a eventual adoção de imposto de 
exportação resultar na desorganização do setor 
sucateiro, não apenas o setor sucateiro sairá 
prejudicado, mas mesmo o próprio setor siderúrgico 
pode, no longo prazo, se prejudicar.



Benefícios ambientais do uso da sucata...

• Economia de energia e menor emissão de poluentes;

• Economia do espaço em aterros;

• Reaproveitamento de outros materiais metálicos e não 
metálicos que vêm misturados ao ferro e ao aço na sucatametálicos que vêm misturados ao ferro e ao aço na sucata

• Redução da liberação de poluentes ao meio ambiente por 
sucatas contaminadas com óleo e graxa;

• Menores emissões no transporte na comparação com o 
minério de ferro;

• Menor geração de escória.



Mas a adoção de imposto de exportação 
não significa benefício ambiental...

• No longo prazo, adoção de impostos de exportação 
significa desincentivo à coleta de sucata

• Exemplo de imposto de exportação cujo impacto 
ambiental foi negativo: Indonésia e impostos de 
exportação sobre bens florestais.
ambiental foi negativo: Indonésia e impostos de 
exportação sobre bens florestais.
– (i) ao aproveitamento ineficiente do processamento da 

madeira 
– (ii) à formação de cartéis na indústria da madeira que 

buscavam apropriar-se da renda decorrente da restrição e 
– (iii) redução dos investimentos no manejo sustentável da 

madeira, com diminuição do plantio e aumento das 
queimadas.



Ilegalidade do Imposto 
Discriminatório…

• O IABr pleiteia um imposto de exportação discriminatório
(apenas contra países que possuem imposto de exportação)

• O tratamento discriminatório é proibido tanto pelo Art. I do • O tratamento discriminatório é proibido tanto pelo Art. I do 
GATT (Qualquer benefício ou vantagem concedido à um país 
membro deve ser estendida aos demais membros), quanto 
pelo Art. XIII (Obrigações/Restrições não podem ser aplicadas 
contra apenas alguns países)



Ilegalidade da Reciprocidade…

• O IABr busca justificar o tratamento discriminatório com base 
na reciprocidade. Porém:
• Reciprocidade não é coerente com o caráter multilateral da OMC

• Reciprocidade não está entre as hipóteses previstas pela OMC, como 
excessões legais à proibição ao tratamento discriminatório previstas 
nos Art. I §2, Art. XIV  e na Enabling Clause do GATT

• Reciprocidade é, no caso, eufemismo para retaliação:

– Art. 23 do Acordo sobre Procedimento para Resolução de 
Controvérsias da OMC:

» Ao procurar reparar prejuízo, mebros não poderão 
agir unilateralmente. Eles devem recorrer aos 
procedimentos e normas do Órgão de Solução de 
Controvérsias da OMC



• Um imposto de exportação tal como pleiteado pelo IABr é
ilegal

• Reciprocidade não figura como justificativa para o tratamento
discriminatório

Conclusão sobre a legalidade do 
imposto de exportação...

discriminatório

• Países membros da OMC não podem retaliar/reparar uma
situação de maneira unilateral

Pleito IABr = ILEGAL



7. A oportunidade de uma agenda positiva 
para o conjunto da cadeia produtiva...para o conjunto da cadeia produtiva...



Principais pontos para a agenda 
positiva...

• Desenvolvimento conjunto de séries estatísticas

• Políticas que estimulem  processos produtivos 
amigáveis com o meio ambienteamigáveis com o meio ambiente

• Pleitos de estímulo ao uso da sucata 



Estímulos para o consumo de sucata gera 
benefícios para toda cadeia do aço...
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Fonte: Elaborado por GO Associados. 



Relembrando as sete conclusões...

1. Não há evidências conclusivas sobre a eventual escassez de sucata no médio ou longo 
prazo

2. No comércio internacional de sucata, o Brasil é um país “pequeno”

3. A evolução do preço doméstico da sucata não justifica a adoção de medida para 
conter suposta elevação de preços

4. A estrutura do mercado da sucata pode ser caracterizada como sendo oligopsonista

5. A posição do Brasil no comércio mundial de sucata e de ferro gusa é oposta à da 
maioria dos países que adotam imposto de exportação de sucata

6. A adoção de imposto de exportação de sucata pelo Brasil é contrária aos interesses da 
economia brasileira e, particularmente, da indústria de aço

7. A oportunidade de uma agenda positiva para o conjunto da cadeia produtiva
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Sergio Goldbaum – sergiogoldbaum@goassociados.com.br
Bruno Palialol – bruno@goassociados.com.brBruno Palialol – bruno@goassociados.com.br
Tiago Munhoz – tiago@goassociados.com.br
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