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Três preocupações com relação à concentração no mercado de 
aços longos...

1
• O mercado de aços longos está concentrado em três grandes players, que 

detêm mais de metade da produção nacional

2
• A sucata ferrosa é um insumo fundamental na produção de aços longos e é 

um mercado que traz benefcios socioeconômicos e ambientais
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• Um aumento na concentração do mercado de aços longos terá impacto 
negatvo no mercado de sucata ferrosa, devido ao poder de compra que as 
siderúrgicas podem exercer sobre o elo sucateiro
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A economia contém diferentes estruturas de mercado...
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Único Poucos Muitos

Único Monopólio 
bilateral Monopólio Monopólio

Poucos Monopsônio Oligopólio 
bilateral Oligopólio

Muitos Monopsônio Oligopsônio Compettvo

Número 
de Produtor(es)

Número de Comprador(es)

Sucata ferrosa
Aços Longos 
Comuns Construção Civil



Tanto o monopólio quanto o monopsônio geram perda de bem 
estar...
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Perda de bem-estar social no Monopólio Perda de bem-estar social no Monopsônio

Monopsônio gera inefciência e perda de 
bem-estar pelo excesso de poder de 

compra

Monopólio gera inefciência e perda de bem-
estar pelo excesso de poder de mercado



Falta de concorrência pode resultar em excesso de poder de 
mercado e de poder de compra...
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• Gera maiores preços e menores quantdades em prejuízo do 
consumidorPoder de mercado

• Gera preços aviltados para o insumo e menores quantdades em 
prejuízo do fornecedor da matéria primaPoder de compra

Excesso de poder de mercado é consequência de 
mercados concentrados no elo do produtor

Excesso de poder de compra é resultado da 
concentração no elo do comprador

Monopólio Monopsônio



A incorporação da sucata de ferro no processo produtvo do aço 
tem vantagens ambientais signifcatvas...

Fonte: GO Associados, 2013

Benefcios Ambientais da Sucata

Economia de energia e menor emissão de poluentes

Economia do espaço em aterros sanitários

Reaproveitamento de outros materiais metálicos e não metálicos que se encontram 
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
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Sucata ferrosa é uma alternatva mais econômica que o ferro-gusa e igualmente efciente, 
permitndo signifcatva redução nos custos da produção de aços longos.

O mercado de sucata ferrosa gera externalidades positvas ao 
bem-estar socioeconômico e ao meio ambiente...
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Reciclagem do aço é um fator crítco e fundamental para a mitgação dos efeitos negatvos 
do setor siderúrgico ao meio ambiente, permitndo redução da emissão de poluentes, 
diminuição no consumo de energia e menor geração de escória,entre outros benefcios.

Comércio atacadista de sucata é formado por catadores, cooperatvas, microempresários e 
empresas de pequeno e médio porte, que empregam formalmente 40 mil pessoas e geram 

outros milhares de empregos informais e indiretos.



A produção de aços longos é caracterizada como um oligopólio, 
com parque industrial concentrado na região Sudeste..

8Fonte: PWC/IABr.

Parque produtor de aço no Brasil 

 Os principais produtores de aços longos 
são ArcelorMital, Gerdau e Votorantm;

 Somente a ArcelorMital e  otorantm 
concentram entre 40% e 50% do mercado 
de aços longos;

 Plantas industriais de aços longos estão 
localizadas:
• ArcelorMital: ES, MG, SP e RJ;
• Votorantm: RJ;
• Gerdau: CE, BA, MG, PR, PE, RJ e RS;



Aumento da concentração em aços longos gera uma série de 
efeitos negatvos...

Aumenta o poder de mercado (já elevado) em aços longos

Encarece um produto essencial para a construção civil

Aumenta o poder de compra (já elevado) dos produtores de aços longos

Desestmula externalidades positvas do ponto de vista sócio ambiental 
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Comercialização de sucata viabiliza o ciclo de reutlização e 
reciclagem do aço no processo produtvo...

Cadeia produtva da Sucata Ferrosa



Mais de 70% da produção de sucata ferrosa é destnada como 
insumo na produção de aços longos comuns...
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 9,3 milhões de toneladas de aços foram recicladas em 
2015;

 Sucata ferrosa não é somente uma alternatva ao 
ferro-gusa, mas também um insumo necessário para 
a produção de aços longos;

 Benefcios da reciclagem do aço são socioeconômicos 
e também ambientais;

Aço é o material mais reciclável do mundo, 
podendo ser contnuamente reciclado sem perder a 

sua qualidade

Fonte: IABr.



A sucata ferrosa pode representar até 95% dos insumos utlizados 
na produção de aços longos...

12

Cadeia produtva de Aços Longos
 Os principais insumos da produção de aços 

longos são: 
• Ferro-gusa (mineração) 
• Sucata ferrosa (comércio atacadista de 

sucata);

 A produção de aços longos pode ser feita 
através do processo:
• Integrado: ferro-gusa é principal insumo 

e o processo envolve três etapas 
(redução, refno e laminação;

• Semi-integrado: mistura de ferro-gusa e 
sucata ferrosa e o processo envolve duas 
etapas (refno e laminação);

Os prejuízos à concorrência no mercado aços 
longos têm efeitos tanto para os fornecedores de 

insumos como para os consumidores fnais

Fonte: IABr 2016.



Alta capilaridade no mercado de sucata, mais de 5.600 mil 
empresas e 40 mil empregados formais em todo o país...

Fonte: RAIS, 2015. Elaboração: GO Associados.

Dispersão de ferros velhos no Brasil

Concorrência perfeita de mercadoConcorrência perfeita de mercado

Preços de equilíbrio compettvosPreços de equilíbrio compettvos

Mercado altamente pulverizadoMercado altamente pulverizado

 92,4% são microempresas com até vinte 
funcionários;

 Emprega cerca de 40 mil pessoas no mercado 
formal, além do milhares de empregos 
informais e indiretos;
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 Mais de 60% das empresas estão 
no Sudeste;

1 a 20 empresas
21 a 50 empresas

51 a 100 empresas
Mais de 100 empresas

ArcelorMital e  otorantm 
têm plantas industriais



A elevada concentração no mercado de aços longos gera 
desequilíbrio no poder de barganha com o elo pulverizado de 
sucata ferrosa...

Três grandes players no setor de 
aços longos comuns 

Três grandes players no setor de 
aços longos comuns 

Milhares de vendedores 
de sucata

Milhares de vendedores 
de sucata

Oligopsônio: poucos compradores com elevado poder de 
mercado e elevado número fornecedores

Oligopsônio: poucos compradores com elevado poder de 
mercado e elevado número fornecedores

Desequilíbrio de forças de mercadoDesequilíbrio de forças de mercado

Não há incentvo por parte do produtor em repassar a 
diminuição do custo para o consumidor fnal

Não há incentvo por parte do produtor em repassar a 
diminuição do custo para o consumidor fnal

Redução de bem estar socialRedução de bem estar social
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Relação desequilibrada entre um mercado 
de fornecedores altamente pulverizado e 

um mercado comprador oligopolista

Produtores de aços longos têm 
capacidade de exercer poder de 
compra sobre o elo sucateiro



Alta concentração do setor de aços longos tem efeitos nocivos ao 
elo sucateiro, à economia e ao meio ambiente...
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Aumento da concentração em 
um mercado já dominado por 

três grupos econômicos

Aumento da concentração em 
um mercado já dominado por 

três grupos econômicos Ampliação dos efeitos 
concorrenciais negatvos gerados 
pelo desequilíbrio de forças entre 
elos da cadeia, em um mercado 

oligopsônico

Ampliação dos efeitos 
concorrenciais negatvos gerados 
pelo desequilíbrio de forças entre 
elos da cadeia, em um mercado 

oligopsônico Geração de efeitos socioeconômicos e 
ambientais negatvos decorrentes do 

enfraquecimento do elo de 
fornecedores de insumos, 

principalmente, comércio atacadista de 
sucata

Geração de efeitos socioeconômicos e 
ambientais negatvos decorrentes do 

enfraquecimento do elo de 
fornecedores de insumos, 

principalmente, comércio atacadista de 
sucata



Relembrando as três preocupações do início...

1
• O mercado de aços longos está concentrado em três grandes players, que 

detêm mais de metade da produção nacional

2
• A sucata ferrosa é um insumo fundamental na produção de aços longos e é 

um mercado que traz benefcios socioeconômicos e ambientais

3

• Um aumento na concentração do mercado de aços longos terá impacto 
negatvo no mercado de sucata ferrosa, devido o poder de compra que as 
siderúrgicas podem exercer sobre o elo sucateiro
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Endereço – Maceió (AL)
Rua Estudante Ubiracy Norberto Juazeiro de Farias, 193
Galeria 145, 1º Andar, Sala 06
Jatúca, Maceió - Alagoas
CEP: 57036-780
TIM: +55 (82) 99608-7956
Vivo: +55 (82) 98205-7956

Para entrar em CONTATO
E-mail
gesner@goassociados.com.br
pedro@goassociados.com.br
fsmarcato@goassociados.com.br
andrea.curi@goassociados.com.br

Twiter
@gesner_oliveira
@fsmarcato

Blog
htp://goassociados.blogspot.com.br/

Site
www.goassociados.com.br

Endereço – São Paulo (SP)
Rua Hungria, 574
18º andar cjto. 182
São Paulo , SP
CEP: 01455-000
Tel: +55 (11) 3030-6676

Muito obrigado!
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