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O AUMENTO DAS TARIFAS NORTE-AMERICANAS DE IMPORTAÇÕES DE 
AÇO E ALUMÍNIO E SEUS IMPACTOS SOBRE O BRASIL E O MUNDO 
 

Fernando J. Ribeiro1 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em 8 de março de 2018, a Presidência dos Estados Unidos apresentou dois 
comunicados formais determinando a aplicação de tarifas sobre as importações de aço 
(25%) e de alumínio (10%). As tarifas entraram em vigência no último dia 23 de março. 
Em princípio, México e Canadá ficaram livres da taxação, em virtude da renegociação 
em curso sobre o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA). Às 
vésperas da entrada em vigor da medida, outros países foram temporariamente 
isentos, inclusive o Brasil2, mas somente até 30 de abril deste ano. Neste meio tempo, 
serão conduzidas negociações bilaterais. 

Tais medidas vão ao encontro da retórica protecionista e antiglobalização de Donald 
Trump. Ainda durante a campanha eleitoral de 2016, o presidente defendia a 
necessidade de recuperar a indústria norte-americana, trazendo de volta os “bons” 
empregos que foram perdidos para concorrentes externos (especialmente China e 
México), e criticava o fato de que o país registrava deficit comerciais com a grande 
maioria dos parceiros relevantes, entendidos como sinal de fraqueza da economia 
americana. Daí as recorrentes críticas à Organização Mundial do Comércio (OMC) e aos 
acordos comerciais do país (especialmente o NAFTA), argumentando que eram “maus 
acordos” que só teriam trazido benefícios aos parceiros, e a sinalização de que 
adotaria medidas protecionistas quando considerasse necessário. 

Na prática, a posição do então candidato era de que o país não deveria ter os 
interesses nacionais restritos pela obediência a regras e a órgãos multilaterais. Nascia 
a ideia do “America First” (Estados Unidos em primeiro lugar), que norteou sua 
campanha e vem sendo reafirmado ao longo de seu mandato até aqui. Uma implicação 
importante desse discurso era que o país teria interesse em negociar acordos 
comerciais com quaisquer países interessados, desde que estivessem dispostos a 
aceitar os padrões e as regras estabelecidas pelos EUA. A ideia era negociar de 
maneira bilateral, de forma que o país pudesse beneficiar-se de sua força econômica 
para obter acordos nas condições mais vantajosas possíveis. 

Embora houvesse uma expectativa de que a retórica do candidato não redundasse em 
ações concretas do presidente, ela tem sido frustrada. As medidas sobre aço e 

                                                           
1 Coordenador de Relações Econômicas Internacionais da Dinte/Ipea. 
2 Também foram excluídas União Europeia, Austrália, Argentina e Coreia do Sul. 
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alumínio se juntam a outras iniciativas do governo americano, como a retirada do país 
das negociações da Parceria Transpacífico (Trans-Pacific Partnership – TPP); o processo 
em curso para renegociação do NAFTA; as propostas de ajustes no recente acordo 
comercial entre EUA e Coreia do Sul (Korus); as restrições às importações de painéis 
solares e máquinas de lavar (sob o mecanismo de salvaguardas); as reiteradas críticas à 
OMC, inclusive com o bloqueio norte-americano à indicação de três novos membros 
do Comitê de Apelação, com o claro objetivo de enfraquecer o mecanismo do solução 
de controvérsias do órgão; e, finalmente, um conjunto de medidas anunciadas no dia 
22 de março e que têm como alvo importações da China da ordem de US$ 60 bilhões. 
Tais condutas resultam de uma investigação realizada com base na seção 301 do Trade 
Act de 1974 e relacionam-se a supostas práticas de transferência de tecnologia forçada 
e de desrespeito à propriedade intelectual por parte da China. 

As medidas sobre o aço e o alumínio apresentaram um elemento novo, que tem o 
potencial de complicar os questionamentos e as negociações em torno de possíveis 
ajustes ou da reversão dessas ações. Diferentemente de práticas usuais, como 
medidas anti-dumping ou salvaguardas para impedir um “surto” de importações que 
pudessem estar colocando em risco a indústria nacional e um número significativo de 
empregos, as tarifas sobre aço e alumínio foram justificadas com base em argumentos 
de segurança nacional. As investigações do Department of Commerce (DoC) basearam-
se na Seção 232 do Trade and Expansion Act de 1962, o qual permite a aplicação de 
restrições às importações quando estas estão ocorrendo “‘in such quantities’ and 
under such circumstances as to threaten to impair national security”3 (US Department 
of Commerce, 2018a, p. 1). O DoC esclarece que, para efeito do artigo 232, segurança 
nacional inclui a segurança geral e bem-estar de determinadas indústrias que sejam 
críticas para a operação mínima da economia e do governo, além do que seja 
necessário para satisfazer os requisitos de defesa nacional. 

O DoC considerou também, em suas investigações, a estreita relação entre o bem-
estar econômico dos Estados Unidos e sua segurança nacional; o impacto da 
competição externa sobre o bem-estar econômico de indústrias domésticas 
individuais; e qualquer desemprego, queda de receitas governamentais, perda de 
habilidades e outros efeitos sérios resultantes do deslocamento dos produtos 
nacionais por importações excessivas (US Department of Commerce, 2018a, p. 1). 
Outro ponto amplamente explorado pelo DoC foi a questão do excesso de capacidade 
produtiva de aço e alumínio no mundo – que de fato existe, em especial na China – e 
que haveria sério risco de o país não ser capaz de satisfazer a demanda desses 
produtos para a defesa nacional e para a operação de “indústrias críticas” em uma 
eventual situação de “emergência nacional”. 

                                                           
3 “'Em tais quantidades' e sob tais circunstâncias que ameaçam prejudicar a segurança nacional” 
(Tradução nossa). 
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O artigo 232 e os pontos destacadas pelo DoC abrem amplo espaço para justificar a 
adoção de medidas de proteção sem a necessidade de identificar a ocorrência de um 
surto de importações, de comprovar práticas inadequadas por parte dos fornecedores 
externos, ou mesmo de se estabelecer claras relações de causa e efeito. Além disso, as 
medidas não têm caráter temporário, uma vez que o comunicado do Presidente não 
cita prazos para retirada ou para um eventual phasing-out. Por isso mesmo, não há 
qualquer menção a eventuais esforços a serem empreendidos pelas indústrias locais 
para se ajustarem e serem capazes de competir com os fornecedores externos em 
algum momento no futuro. 

Esta nota destina-se a fazer uma breve análise das medidas de proteção ao aço e ao 
alumínio impostas pelos Estados Unidos, discutindo seus impactos sobre o Brasil e sobre a 
economia mundial, os desafios que elas representam para o funcionamento do sistema 
multilateral de comércio bem como as estratégias de política comercial de seus parceiros. 

 

2 A ELEVAÇÃO DA TARIFA DE IMPORTAÇÃO SOBRE O AÇO: CONTEXTO E 
CONSEQUÊNCIAS 

O relatório sobre o aço examinou os efeitos das importações sobre os requisitos de 
segurança nacional, incluindo: a produção doméstica exigida para dar conta das 
necessidades projetadas para a segurança nacional; a capacidade da indústria 
doméstica de satisfazer essas necessidades; as disponibilidades atuais e futuras de 
recursos humanos, produtos, matérias-primas e outros insumos e serviços essenciais 
para a defesa nacional; os requisitos de crescimento dessas indústrias e desses 
insumos e serviços, incluindo investimentos, explorações e desenvolvimentos 
necessários para garantir tal crescimento; a importação de bens em termos de 
quantidades, disponibilidades, características e uso conforme elas afetem essas 
indústrias; e a capacidade de os Estados Unidos satisfazerem os requisitos de 
segurança nacional. O DoC analisou também os impactos sobre o “bem-estar”4 das 
indústrias, o emprego, a arrecadação de impostos, a eventual perda de habilidades e 
outros aspectos resultantes do deslocamento de produtores nacionais por 
concorrentes estrangeiros (US Department of Commerce, 2018a, pp. 1 e 2). 

A análise considerou cinco tipos de produtos de aço: laminados planos; barras, 
fios e perfis; tubos e perfis ocos; semimanufaturados (ou semiacabados) de aço; e 
aço inoxidável. 

As principais conclusões do relatório (com comentários do autor entre parênteses) são 
as seguintes: 

                                                           
4 No original, welfare. 
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(i) O aço é um produto importante para a segurança nacional (por ser um insumo 
importante para a indústria de defesa e outras indústrias críticas); 

(ii) As importações nos níveis atuais têm impacto adverso sobre o “bem-estar” da 
indústria de aço americana; 

(iii) A participação das importações no consumo doméstico de aço atingiu cerca de 
30% em 2017 (embora não haja evidências de que este percentual tenha 
aumentado substancialmente nos últimos anos); 

(iv) Houve deslocamento do aço doméstico por importações “excessivas”, 
fragilizando a economia doméstica (embora as importações só tenham crescido 
substancialmente em 2017, como será visto adiante); 

(v) Houve queda do nível de emprego e fechamento ou alta ociosidade em grande 
número de plantas no país.  Desde 2000, a concorrência externa levou ao 
fechamento de seis altos-fornos e à ociosidade em outros quatro (embora o 
nível total de produção não tenha se reduzido, conforme se verá adiante); 

(vi) Há um excesso global de oferta que contribui para o enfraquecimento da 
economia doméstica (o que é um fato, especialmente na China); 

(vii)  Os preços do aço nos Estados Unidos têm sido sempre mais elevados do que os 
praticados no exterior, apresentando uma comparação com os preços na China e 
na Europa (US Department of Commerce, 2018a, pp. 31 e 32). O próprio estudo 
conclui que isso reduz o poder dos produtores domésticos de determinar seus 
preços, ao passo que os produtos norte-americanos enfrentam custos mais 
elevados por conta de impostos mais elevados, despesas com seguros de saúde e 
outros custos relacionados a requisitos ambientais e regulatórios. 
 

Quanto à esse último ponto, destaque-se que o relatório não apresenta uma análise 
comparativa dos custos nos países concorrentes, de forma a deixar claro por que os 
custos nos EUA são mais elevados, e também não avalia o possível impacto negativo 
dos preços mais elevados sobre os custos de produção das indústrias consumidoras de 
aço e, consequentemente, sobre os consumidores finais. 

O estudo chama atenção também para a baixa rentabilidade das empresas produtoras 
de aço, o baixo nível de investimentos no setor nos últimos anos, e o grande número 
de medidas anti-dumping e medidas compensatórias aplicada pelos EUA a países 
exportadores de aço. 

Na prática, não há no relatório elementos realmente substanciais que pudessem 
justificar a imposição das tarifas sobre o aço. Aliás, o fato de já serem aplicadas 
diversas medidas anti-dumping e compensatórias só reforça a ideia de que o setor 
enfrenta problemas estruturais que não podem ser resolvidos por meio de restrições 
às importações. Na verdade, o argumento central de todo o relatório resume-se ao 
que está contido na página 49, onde se afirma que os problemas da indústria de aço 
limitam a capacidade de resposta da indústria nacional em caso de emergência 
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nacional. Em outras palavras, o país precisa garantir uma mínima capacidade produtiva 
própria de aço para não ficar dependente de outros países em momentos críticos. 

Diante do que foi constatado, e levando em conta os “requisitos de segurança 
nacional”, o relatório recomenda que o governo deveria impor cotas ou tarifas de 
importação que fossem suficientes para, mesmo após a concessão de exceções, 
garantir que os produtores norte-americanos de aço operem com pelo menos 80% de 
sua capacidade, com base na capacidade instalada em 2017. Isso implicaria reduzir as 
importações em 37% em relação a 2017. Para alcançar essa meta, o relatório sugere 
três medidas alternativas: 

1. Imposição de uma cota global de importação equivalente a 63% do que foi 
importado em 2017; 

2. Imposição de uma tarifa global de 24%; ou 
3. Imposição de tarifa de 53% sobre um subconjunto de países, entre os quais se 

inclui o Brasil e se excluem Canadá, México e União Europeia. 
 

Como se sabe, o governo americano optou pela segunda alternativa, 
arredondando a tarifa aplicada para 25% e excluindo Canadá e México. Tais 
medidas serão aplicadas em sobreposição a outras medidas já em vigor, como, 
por exemplo, direitos anti-dumping. 

A seguir apresentam-se alguns números que ilustram a situação das importações e da 
produção de aço nos EUA nos últimos anos. As importações norte-americanas de aço 
(considerando apenas os produtos investigados pelo DoC) oscilaram na faixa de US$ 
30 bilhões ao ano no triênio 2015-2017, após atingir o recorde histórico de 
US$ 41 bilhões em 2014. O país responde, atualmente, por cerca de 9% das 
importações mundiais. O  Gráfico 1 ilustra que as importações dos EUA não 
apresentaram uma tendência de crescimento nos últimos dez anos, mas sofreram 
grandes oscilações ano a ano, grande parte em função das variações dos preços 
internacionais dos produtos. Números apresentados no relatório do DoC sugerem que, 
em 2017, as importações de aço teriam crescido substancialmente, mas ainda assim 
seu valor teria apenas retornado ao patamar registrado em 2015. As importações 
norte-americanas seguiram de perto a tendência das importações mundiais desses 
produtos. No entanto, as importações nos últimos anos tiveram queda mais acentuada 
no mundo do que no país. Portanto, não há como argumentar que o país esteja sendo 
prejudicado por um surto de importações de aço. 
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GRÁFICO 1 
Importações de Aço – EUA e Mundo – 2007-2016 

(US$ bilhões) 

 
Fonte: UN/Comtrade. 

 

Quanto à produção doméstica de aço, o Gráfico 2 mostra que ela oscilou bastante 
desde o ano 2000, mas sem uma tendência clara de crescimento ou de queda. Ou seja, 
o setor enfrenta um longo período de estagnação, devendo-se notar que o conceito 
aqui utilizado é de “raw steel”, que não corresponde exatamente ao conjunto de 
produtos considerados na investigação do DoC. Já o emprego no setor (Gráfico 3) caiu 
substancialmente ao longo desse período. A combinação de produção estável e 
emprego em queda significa que tem havido crescimento da produtividade da mão de 
obra, e sugere que, de alguma forma, o setor vem passando por um processo de ajuste 
na sua estrutura de custos, em especial nos custos de mão de obra, certamente em 
resposta à concorrência internacional. 
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GRÁFICO 2 
Produção física de aço (“raw steel”) dos EUA – 2000-2016 

(2012=100, s.a.) 

 
Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). 

 

GRÁFICO 3 
Número de pessoas empregadas em tempo integral na produção de ferro e aço – 2000-2016 

(mil) 

 
Fonte: U.S. Bureau of Labour Statistics 
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Considerando as importações dos cinco tipos de produtos destacados no relatório do 
DoC, o Gráfico 4 mostra que o desempenho de todos eles foi bastante semelhante nos 
últimos dez anos, com grandes oscilações ano a ano e sem tendência clara de 
crescimento ou queda. É possível destacar apenas uma ligeira tendência de queda das 
importações de tubos e perfis ocos, que atingiu em 2016 o nível mais baixo da série. 
Vale notar, ainda, que cerca de 1/3 das importações de aço dos EUA são de laminados 
planos, e os outros quatro produtos têm participações na ordem de 10% a 20%. 

 

GRÁFICO 4 
Importações de Aço dos EUA e Mundo, segundo grupos de produtos – 2007-2016 

(US$ bilhões) 

 
Fonte: UN/Comtrade 

 
O Gráfico 5 mostra a distribuição, segundo países de origem, das importações norte-
americanas dos produtos de aço investigados, considerando-se o biênio 2015-2016 e 
também as informações para o biênio 2007-2008, para efeito de comparação. O 
Canadá é o maior fornecedor, com aproximadamente 16% do total, seguido de Coreia 
do Sul (11,2%), Japão (8,0%), México (7,5%), Brasil (7,3%), China (6,4%) e Alemanha 
(6,0%). Em comparação ao registrado no biênio 2007-2008, a principal mudança foi a 
queda da participação da China, que era então o segundo maior fornecedor, com 
15,6% do total. Canadá e México também tiveram alguma perda de participação. Em 
compensação, aumentaram as participações de Coreia do Sul, Japão, Brasil, Alemanha, 
Turquia, Rússia, Vietnã e Holanda. Tendo em vista que Canadá e México foram 
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excluídos da lista de países afetados pela sobretaxa de importação de 25%, os países 
mais afetados serão Coreia do Sul, Japão, China, Brasil e alguns países da União 
Europeia, notadamente a Alemanha. 

 

GRÁFICO 5 
Importações de Aço dos EUA segundo principais países de origem 

Média dos biênios 2007-2008 e 2015-2016 
(% do total) 

 
Fonte: UN/Comtrade 

 

3 O CASO DO ALUMÍNIO 

O relatório sobre o alumínio seguiu o mesmo roteiro do referente ao aço, e considerou 
dois tipos de produtos: alumínio primário e alumínio semiacabado. 

As principais conclusões do relatório são as seguintes: 

(i) O alumínio é essencial à segurança nacional; 
(ii) O governo americano não mantém reservas estratégicas de bauxita, alumina, 

lingotes de alumínio e produtos semiacabados de alumínio; 
(iii) O nível atual de importações impacta adversamente o bem-estar econômico do 

setor de alumínio dos EUA; 
(iv) O desempenho da indústria norte-americana vem sendo especialmente 

negativo na produção de alumínio primário, com forte queda de utilização da 
capacidade produtiva e rápido aumento das importações. Neste produto, cerca 
de 90% do consumo doméstico é provido por importações; 
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(v) O excesso global de capacidade produtiva de alumínio contribui para o 
enfraquecimento da indústria e da economia americana; 

(vi) O país possui apenas cinco laminadoras de alumínio em operação, e apenas 
dois operando a plena capacidade; 

(vii)  Os EUA não podem depender totalmente dos fornecedores 
estrangeiros, especialmente em alumínio primário de alta pureza que é 
essencial para importantes sistemas militares e comerciais. 
 

Este último item é uma das principais diferenças entre os relatórios do alumínio e do 
aço, e parece ter sido um dos elementos mais importantes para definir a necessidade 
de proteger a indústria nacional. Outra diferença diz respeito à análise mais detalhada 
que foi feita acerca da importância desse produto para a indústria de defesa, incluindo 
o setor de aviação, o aeroespacial e o naval. Na verdade, os dados e argumentos do 
relatório sugerem que o alumínio teria maiores implicações reais para questões de 
segurança nacional do que o aço. 

Levando em conta os “requisitos de segurança nacional”, o relatório recomenda que o 
governo deveria  impor cotas ou tarifas de importação que fossem suficientes para, 
mesmo após a concessão de exceções, garantir que os produtores norte-americanos 
de alumínio operassem com pelo menos 80% de sua capacidade, com base na 
capacidade instalada em 2017. Deverão também permitir que os produtos domésticos 
sejam lucrativos aos preços de mercado atuais5 e que eles sejam capazes de recolocar 
em operação sua capacidade ociosa. 

O relatório estabelece como meta reduzir as importações em aproximadamente 13%. 
Para isso, oferece três alternativas: 

1. Imposição de uma cota global de importação equivalente a 86,7% do que foi 
importado em 2017; 

2. Imposição de uma tarifa global de 7,7%; ou 
3. Imposição de tarifa de 23,6% sobre China, Hong Kong, Rússia, Venezuela e 

Vietnã. 
 

O governo optou pela segunda alternativa, neste caso aplicando uma tarifa bem mais 
elevada do que a sugerida, de 10%. Canadá e México foram, também, excetuados da 
aplicação da sobretaxa. A inclusão de Hong Kong e Venezuela entre os países que estariam 
possivelmente sujeitos a uma tarifa mais elevada, contudo, é questionável visto que 
nenhum dos dois aparece entre os principais fornecedores de alumínio para os EUA. 

Para ilustrar a situação, observe-se que as importações norte-americanas dos itens de 
alumínio considerados no relatório do DoC oscilaram na faixa de US$ 15 bilhões ao ano no 
                                                           
5 Esse aspecto causa dúvidas, pois a principal motivação para que se aplique a tarifa de 10% é o fato de a 
produção doméstica não ser lucrativa aos preços atuais.  
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triênio 2015-2017, níveis semelhantes aos registrados nos anos de 2007 e 2008, antes da 
crise internacional. O Gráfico 6 ilustra que as importações de alumínio vêm apresentando 
uma tendência de crescimento firme desde 2014, após uma período de grandes oscilações 
entre 2009 e 2013. As importações norte-americanas representam, hoje, 
aproximadamente 13% das importações mundiais. Até 2014 elas seguiram de perto a 
tendência das importações mundiais desses produtos, mas se descolaram nos últimos 
anos, com um crescimento que contrasta com a queda das importações mundiais.  

GRÁFICO 6 
Importações de alumínio – EUA e Mundo – 2007-2016 

(US$ bilhões) 

 
Fonte: UN/Comtrade. 

 

Com relação à produção doméstica, o Gráfico 7 ilustra que a produção de alumínio 
processado (melhor proxy para o conceito de alumínio semiacabado adotado no 
relatório do DoC) manteve-se razoavelmente estável entre 2000 e 2017, com 
oscilações mais relevantes no período da crise internacional. Já a produção de 
alumínio primário sofreu queda da ordem de 30% entre 2000 e 2008 e, após breve 
recuperação em 2010-2011, voltou a cair de forma expressiva. A série disponibilizada 
pelo Bureau of Economic Analysis dos EUA encerra-se em 2015, mas dados 
apresentados no relatório do DoC indicam que a queda se manteve em 2016 e 2017. 
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GRÁFICO 7 
Produção física de alumínio primário e produtos de alumínio dos EUA – 2000-2016 

(2012=100, s.a.) 

 
Fonte: US Bureau of Economic Analysis (BEA). 

 

Considerando o desempenho das importações dos dois tipos de produtos, o Gráfico 8 
mostra que ambos descreveram uma trajetória de crescimento desde a crise de 2008-
2009, mas o nível alcançado no período recente é semelhante ao que havia sido 
registrado em 2007-2008. O alumínio primário responde por importações da ordem de 
US$ 8 bilhões, e o semiacabado, por cerca de US$ 7 bilhões. 
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GRÁFICO 8 
Importações de primário e semiacabado dos EUA – 2007-2016 

(US$ bilhões) 

 
Fonte: UN/Comtrade. 

 

O Gráfico 9 mostra a distribuição, segundo países de origem, das importações norte-
americanas dos produtos de alumínio investigados, considerando-se o biênio 2015-2016 
e também as informações para o biênio 2007-2008, para efeito de comparação. O 
Canadá é, de longe, o maior fornecedor, com cerca de 40% do total, seguido de China 
(14,6%), Rússia (7,2%), Emirados Árabes Unidos (6,2%), México (3,2%), Alemanha (3,2%) 
e Bahrain (2,4%). O Brasil respondeu por apenas 0,5% das importações dos EUA. Em 
comparação ao registrado no biênio 2007-2008, a principal mudança foi a queda da 
participação do Canadá (que era superior a 50%) e o aumento de participação da China, 
dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrain. O Brasil também teve queda importante de 
participação nos últimos dez anos, de 2,2% para apenas 0,5%. 

Vale notar que, com a exclusão de Canadá e México, apenas pouco mais da metade 
das importações norte-americanas de alumínio serão efetivamente atingidas, e os 
principais prejudicados serão China, Rússia e Emirados Árabes Unidos. 
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GRÁFICO 9 
Importações de alumínio dos EUA segundo principais países de origem  

Média dos biênios 2007-2008 e 2015-2016 
(% do total) 

 
Fonte: UN/Comtrade 

 

4 IMPACTOS DAS NOVAS TARIFAS SOBRE O BRASIL 

Em 2017, as exportações brasileiras dos produtos de aço incluídos no relatório do 
DoC norte-americano somaram US$ 2,63 bilhões. Esse valor representou 33% do 
total de aço exportado pelo país no mesmo ano. O Gráfico 10 ilustra a evolução 
das exportações para os EUA e para o Mundo no período 2000-2017. Observa-se 
que, entre 2000 e 2008, as exportações para o mundo cresceram de forma rápida, 
triplicando de valor, enquanto as vendas para os EUA ficaram quase estagnadas. 
Em 2008, os EUA respondiam por apenas 14% das exportações de aço do país. O 
país norte-americano recuperou espaço nos anos seguintes, de modo que, em 
2014, as exportações para lá alcançaram o recorde histórico de US$ 2,98 bilhões, 
respondendo por 44% das vendas totais do produto. No último triênio, contudo, 
as exportações para os EUA voltaram a perder espaço. 
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GRÁFICO 10 
Exportações brasileiras de aço para os EUA e para o mundo – 2000-2016 

(US$ bilhões) 

 
Fonte: Secex/MDIC. 

 

Entre os cinco grupos de produtos de aço incluídos no relatório do DoC, os 
semimanufaturados (semiacabados) de aço têm destaque absoluto nas exportações 
brasileiras, representando cerca de 70% das vendas totais de aço. O Gráfico 11 ilustra 
que os semimanufaturados sempre tiveram posição predominante, mas sua 
participação aumentou sobremaneira a partir de 2001. Aliás, apenas naquele ano as 
vendas desses produtos mais do que quadruplicaram, passando de US$ 400 milhões 
para US$ 1,7 bilhão. Em 2015 e 2016, porém, as vendas sofreram grandes quedas, 
voltando a crescer em 2017, retornando para o mesmo patamar de 2011.  

Entre os demais produtos, vale destacar o crescimento das exportações de laminados 
planos após 2013, mas o patamar alcançado em 2017 ainda foi inferior ao recorde 
histórico alcançado em 2006. Os demais três grupos de produtos registraram baixos 
valores de exportação durante todo o período, tipicamente abaixo de US$ 
200 milhões/ano.  

Quando se analisa o perfil das exportações brasileiras de aço para o mundo, observa-se que 
a participação dos semimanufaturados é menor, mais ainda amplamente dominante, 
respondendo por cerca de 50% do total. Os laminados planos têm participação 
relativamente maior do que nas vendas para os EUA, da ordem de 25%. Já os demais 
produtos têm pesos baixos e não muito diferentes do que se observa para os EUA. 
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GRÁFICO 11 
Exportações brasileiras de aço para os EUA, segundo grupos de produtos – 2000-2016 

(US$ bilhões) 

 
Fonte: Secex/MDIC. 

 

Para se ter uma ideia melhor do impacto das restrições às importações de aço dos EUA 
sobre a economia brasileira, é preciso levar em conta não apenas o montante 
exportado, mas também o quanto as exportações representam na produção 
doméstica. Em 2015, último ano para o qual se dispõe de informações desagregadas 
de valor da produção industrial6, calcula-se que a participação das exportações de aço 
para os EUA no valor bruto da produção tenha sido de quase 9%, e a participação das 
vendas externas totais chegou a 22%. Entre os cinco grupos de produtos, os 
semimanufaturados mais uma vez se destacam, uma vez que as exportações voltadas 
para os Estados Unidos representaram aproximadamente 25% do valor da produção, 
e as exportações totais alcançaram 46% da produção em 2015. No caso dos 
laminados planos, os dados mostram que as exportações para os EUA responderam 
por 6% do valor da produção, e as vendas para o mundo representaram quase 20%. 
Portanto, este setor também será afetado, mas em magnitude bem inferior ao dos 
semimanufaturados. 

Ainda que esses percentuais possam oscilar ao longo do tempo – até porque eles dependem 
do nível da taxa de câmbio média prevalecente em cada ano, para converter as exportações 
para valores em reais −, fica claro que as sobretaxas impostas pelos Estados Unidos podem 
ter um impacto bastante significativo sobre as indústrias produtoras de semimanufaturados 

                                                           
6 Dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE. 
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de aço. O impacto é bem menos significativo sobre os laminados planos, mas ainda assim 
não desprezíveis. 

No caso do alumínio, as exportações brasileiras para os EUA dos produtos incluídos no 
relatório do DoC norte-americano somaram US$ 61,8 milhões em 2017, sendo US$ 
47,2 milhões de produtos de alumínio e US$ 14,6 milhões de alumínio primário. O valor 
representou 11% do total de alumínio exportado pelo país no mesmo ano, cujo montante 
alcançou US$ 156,6 milhões. O Gráfico 12 ilustra que as vendas brasileiras de alumínio eram 
bem mais significativas na década passada, tendo atingido o recorde histórico de 
US$ 2,6 bilhões em 2007. Desde então elas se reduziram de forma quase contínua. As 
vendas para os EUA sempre representaram uma parcela pequena do total exportado, tendo 
atingido o recorde histórico em 2004, com US$ 457 milhões. 

Com relação à produção nacional, as exportações dos produtos de alumínio 
considerados têm uma participação quase insignificante. Portanto, os números 
deixam claro que as medidas adotadas pelos EUA nas importações de alumínio 
não terão impacto relevante sobre a economia brasileira. 

GRÁFICO 12 
Exportações brasileiras de alumínio para os EUA e para o mundo – 2000-2016 

(US$ milhões) 

 
Fonte: Secex/MDIC. 

 

Para avaliar os efeitos das restrições americanas às importações de aço sobre a economia 
brasileira, algumas simulações foram realizadas no âmbito do modelo Global Trade Analysis 
Project (GTAP), um modelo de equilíbrio geral multissetorial que incorpora as relações 
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comerciais entre os diversos países e regiões do mundo.7 Foram realizadas simulações 
seguindo duas estratégias. A primeira considerou a aplicação conjunta dessa tarifa às 
importações de aço advindas do Brasil e do Resto do Mundo (exceto México e Canadá), ou 
seja, considerou não apenas os efeitos diretos sobre o país, mas também os efeitos indiretos 
associados aos impactos das restrições sobre outros países com os quais o Brasil se 
relaciona. A segunda considera que a tarifa de 25% é aplicada somente sobre o Brasil, 
distinguindo mais claramente os efeitos diretos sobre o país. 

As simulações com base na primeira estratégia mostram que a perda de exportação do 
setor de aço seria da ordem de 13%, o que significaria uma redução de cerca de US$ 350 
milhões em relação ao nível registrado em 2017. O nível de atividade no setor teria queda 
de 1,2%, e o impacto sobre o PIB seria insignificante. Fazendo simulações com base na 
segunda estratégia, o prejuízo em termos de exportações do setor de aço seria duas vezes 
maior: -26%, o equivalente a cerca de US$ 700 milhões, tendo como base o que foi 
exportado em 2017. A atividade industrial no setor teria queda de 2,6%, e o impacto sobre o 
PIB seria mais uma vez insignificante. A perda maior de exportação se explica pelo fato de, 
nessa simulação, apenas o Brasil ser afetado pelas tarifas mais elevadas, o que significaria 
uma perda de mercado para outros países concorrentes, além de Canadá e México. 

 

4 IMPACTOS DAS NOVAS TARIFAS SOBRE A ECONOMIA MUNDIAL E O SISTEMA 
MULTILATERAL DE COMÉRCIO 

As sobretaxas aplicadas pelos EUA sobre as importações de aço e alumínio deverão ter um 
impacto muito pequeno sobre o comércio mundial e também sobre a economia mundial. 
Está-se falando de um volume total de importações afetadas de cerca de US$ 30 bilhões de 
dólares (com a exclusão de Canadá e México), o equivalente a apenas 1,3% das importações 
americanas e 0,2% do PIB do país. O volume também é pequeno em comparação às 
exportações e ao PIB dos países mais afetados, como China, Japão, Coreia do Sul e 
Alemanha. Na verdade, os impactos mais relevantes devem ser sentidos pela própria 
indústria americana, em função do aumento do custo de produção de indústrias que 
utilizam aço e alumínio como insumos – embora seja possível que boa parte da importação 
seja desviada para Canadá e México, o que minimizaria o impacto. 

Entretanto, a maior preocupação diz respeito à possível deflagração de uma guerra 
comercial ampla, e o quanto a postura protecionista da maior economia do mundo – e 

                                                           
7 O modelo GTAP utilizado é a versão 9, que é calibrada com informações sobre as economias mundiais 
para o ano de 2011. Tal modelo apresenta uma desagregação regional de até 140 regiões e para todos 
os 57 setores. O GTAP é um modelo de equilíbrio geral computável multirregional e multissetorial cujos 
mercados operam em concorrência perfeita e em rendimentos constantes de escala. O modelo é 
definido por dois tipos de equações: o primeiro considera as relações contábeis e garante o equilíbrio 
entre receitas e despesas O segundo envolve relações de equilíbrio entre oferta e demanda e descreve o 
comportamento dos agentes (produtores, consumidores e investidores). 
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principal pilar do livre comércio em todo o pós-guerra − pode fragilizar o sistema multilateral 
de comércio, representado pela OMC e pelo conjunto de normas e acordos por ela 
administrados. É verdade que não é a primeira vez que os EUA se rendem a tentações 
protecionistas. Basta lembrar as “restrições voluntárias às exportações” negociadas durante 
o governo Ronald Reagan e que tinham como principal alvo o setor automobilístico do 
Japão; ou as salvaguardas ao setor de aço determinadas pelo governo George Bush em 
2002. A força de lobby de determinados setores frequentemente pressionam o governo 
americano a adotar medidas destinadas a conter a concorrência externa. 

Entretanto, há alguns motivos que levam a crer que a situação atual é mais séria e suscita 
preocupações mais concretas quanto ao futuro do comércio mundial e da obediência às 
regras e normas que o regem. O primeiro diz respeito às ideias e convicções de Donald 
Trump, que parece ser um sincero opositor do livre comércio e demonstra um inédito 
desdém pelas instituições internacionais e pela obediência a regras supranacionais. Nesse 
sentido, a adoção de medidas protecionistas não seria apenas uma concessão a lobbies ou 
a interesses de grupos políticos específicos, mas estaria no cerne da visão de mundo do 
presidente e de sua estratégia para “Fazer a América Grande de Novo”. O discurso feito 
pelo presidente norte-americano por ocasião do anúncio das medidas contra a China tem 
um tom especialmente agressivo e de cunho claramente mercantilista. Logo no início o 
discurso, por exemplo, Donald Trump destaca o tamanho do deficit comercial dos EUA 
com a China (de US$ 504 bilhões ou de US$ 375 bilhões, dependendo de como ele seja 
calculado), diz ainda que conversou com representantes chineses e solicitou a eles que 
reduzam este deficit imediatamente em US$ 100 bilhões. E o discurso não se limita à 
China, mas cita o comércio exterior americano em geral, a OMC e parceiros como a União 
Europeia e os membros do NAFTA. Abaixo são reproduzidos alguns trechos do discurso, a 
título de ilustração. 

The word that I want to use is “reciprocal.”  When they 
charge 25 percent for a car to go in, and we charge 2 
percent for their car to come into the United States, 
that’s not good.  That’s how China rebuilt itself.  The 
tremendous money that we’ve paid since the founding 
of the World Trade Organization — which has actually 
been a disaster for us.  It’s been very unfair to us.  The 
arbitrations are very unfair.  The judging has been very 
unfair.  And knowingly, we always have a minority and 
it’s not fair. 

So we’re talking to World Trade, we’re talking to NAFTA, 
we’re talking to China, we’re talking to the European 
Union (…). 
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(…) We’ve had this abuse by many other countries and 
groups of countries that were put together in order to 
take advantage of the United States, and we don’t want 
that to happen (…). 

(…) The word is “reciprocal.”  That’s the word I want 
everyone to remember.  We want reciprocal — mirror.  
Some people call it a mirror tariff or a mirror tax.  Just 
use the word reciprocal.  If they charge us, we charge 
them the same thing.  That’s the way it’s got to be.  
That’s not the way it is.  For many, many years — for 
many decades, it has not been that way. 8 

O segundo motivo é o crescente descontentamento popular com a globalização, não 
apenas nos EUA, mas também na Europa e em outros países do mundo. Mais do que 
elemento de retórica ou pauta de grupos ativistas, a reação ao “globalismo” vem 
ganhando expressão e força política, com a eleição de governantes e parlamentares 
que defendem abertamente posições nacionalistas envolvendo comércio, imigração, 
regras e instituições supranacionais etc. 

O terceiro motivo é a crescente fragilização da OMC, principalmente após o fracasso da 
Rodada Doha. A instituição não tem mostrado capacidade de mobilização de seus membros 
para avançar na discussão de temas comerciais relevantes – como a questão do 
protecionismo agrícola, por exemplo – e conta cada vez menos com o apoio explícito de 
seus principais membros, notadamente os Estados Unidos. Uma representação clara disso é 
o fato de que três vagas de juízes do órgão de apelação da OMC estão vagas há algum 
tempo, e os EUA têm bloqueado as indicações para preenchimento dessas vagas. Esse 
problema pode, inclusive, retardar ou impedir o bem andamento de processos a serem 
julgados pelo mecanismo de solução de controvérsias da instituição. 

E o quarto motivo diz respeito ao recurso utilizado pelos Estados Unidos para justificar as 
medidas restritivas ao aço e ao alumínio. Ao basear-se no princípio da segurança nacional, 
aquele país adicionou um elemento de elevada subjetividade no debate, dificultando 
possíveis questionamentos na OMC e abrindo um precedente para que outros países 
recorram ao mesmo argumento com fins protecionistas. Com efeito, o Art. XXI do GATT 
estabelece que a eventual violação de obrigações por um Estado membro da OMC pode ser 
justificável por motivos de “segurança nacional”. Apesar de o acordo permitir essa exceção, 
atualmente não é claro qual o alcance e o escopo do Art. XXI do GATT, considerando que, 
desde o advento da OMC, questionamentos acerca de medidas comerciais baseadas em 
segurança nacional nunca foram objeto de discussão no Órgão de Solução de Controvérsias. 

                                                           
8 Disponível em <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-signing-
presidential-memorandum-targeting-chinas-economic-aggression/>. Acesso em: 26 mar. 2018. 



23 
 

Ademais, é possível argumentar que a OMC não teria competência para julgar o que é ou 
não relevante para a segurança nacional de um país. 

Diante desse quadro, não parecem descabidas as preocupações quanto a uma possível 
escalada de medidas protecionistas que conduzam a uma verdadeira guerra comercial em 
âmbito global. Portanto, é necessário avaliar cuidadosamente os possíveis caminhos a serem 
seguidos pelos outros países para reagir às medidas sobre o aço e o alumínio. Não é objetivo 
de esta nota fazer tal avaliação, mas é possível discutir brevemente as três opções 
disponíveis. A primeira e mais natural seria o recurso à OMC, cuja vantagem seria tentar 
enquadrar os EUA dentro da estrita obediência às regras internacionais de comércio, 
valorizando a instância multilateral. Contudo, ante a já comentada fragilidade da OMC e a 
provável demora para analisar e julgar o processo, esse caminho pode não parecer atrativo 
para a maioria dos países, principalmente os de maior peso específico. Além do mais, há 
sérias dúvidas sobre se o governo Trump estaria disposto a acatar alguma decisão da OMC. 

A segunda opção seria a retaliação. Com efeito, a União Europeia já sinalizou com essa 
possibilidade, inclusive citando alguns produtos que poderiam ser alvos. Mas a adoção de 
medidas retaliatórias, especialmente por parte de países de peso, como a União Europeia ou 
a China, poderia representar o sinal verde para a abertura de uma onda de medidas 
protecionistas que levariam justamente ao que se quer evitar: uma guerra comercial. Além 
disso, restringir a importação de produtos americanos aumentaria a magnitude da perda de 
bem-estar dos países, somando os prejuízos com a perda de exportações de aço e alumínio 
ao aumento do custo para o consumidor final dos bens importados. 

Por fim, há a opção de negociar com os EUA. Alguns países já manifestaram interesse 
por esse caminho, inclusive o Brasil, e o presidente norte-americano se mostrou 
receptivo, abrindo-se à negociação com todos os países considerados “aliados”. 
Embora esse recurso possa ser melhor do que a retaliação e possa render mais frutos 
no curto prazo de que um eventual questionamento na OMC, pode ser uma estratégia 
ruim no médio prazo, pois tende a reforçar a visão do governo norte-americano de que 
negociações bilaterais são a melhor forma de resolver questões comerciais. Na 
linguagem de Trump, a solução por meio de negociações bilaterais levaria 
necessariamente os países afetados a fazerem concessões, as quais poderiam ser 
usadas como comprovação de que os EUA efetivamente obtêm ganhos com contendas 
comerciais. Isso só estimularia a repetição da fórmula. 

Em síntese, não há uma opção que seja claramente dominante para lidar com o 
problema. A escolha da estratégia de reação torna-se ainda mais complicada pela falta 
de clareza quanto aos objetivos últimos que estão por trás das medidas protecionistas 
dos EUA. É possível argumentar que o objetivo é atingir a China, vista como principal 
antagonista ao poderio dos EUA, seja em termos geopolíticos, seja em termos 
econômicos. Esse aspecto que é reforçado pelas medidas anunciadas no último dia 22 
de março. Mas não se pode descartar que a estratégia seja mais ampla, e que o 
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objetivo seja realmente o de minar as regras que organizam o atual sistema mundial 
de comércio e induzir um sistema baseado em negociações bilaterais, no qual os EUA 
seriam capazes de utilizar mais diretamente a sua posição econômica dominante para 
obter maiores concessões dos parceiros. 

 

5 CONCLUSÃO 

As recentes medidas de cunho protecionista do governo americano colocam, sem 
dúvida, um grande desafio para a política comercial de todos os países do mundo, bem 
como para a atuação da OMC, tendo em vista que o órgão tem o papel de garantir o 
bom funcionamento do sistema multilateral de comércio fundado nas regras do 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e as sucessivas rodadas de negociação 
desde sua assinatura, que redundaram em grande liberalização dos fluxos de comércio 
nas últimas décadas. Conforme discutido acima, não é fácil discernir, no momento, 
qual a reação mais adequada dos países. E mesmo que seja verdadeira a hipótese de 
que o alvo das medidas protecionistas seja apenas a China, estamos falando de uma 
provável guerra comercial entre os dois maiores países do mundo, tanto em PIB 
quanto em fluxos comerciais. Isso significa que o resto do mundo sofrerá, direta ou 
indiretamente, as consequências desse possível conflito. 

 Sem dúvida, a melhor opção seria dirimir os conflitos por uma via de negociação 
multilateral, que preferencialmente seria a OMC, mas que poderia envolver o G20 ou 
algum fórum especificamente voltado para discutir essa questão, com participação dos 
maiores países e também de alguns países médios, como Brasil, Rússia etc. 

Já para o Brasil, é certamente possível obter uma isenção permanente das tarifas sobre o 
aço por meio de concessões. Uma das possibilidades estaria na liberação do comércio de 
etanol com os EUA, cuja importação hoje está submetida a quotas. Contudo, mais 
importante do que resolver a questão específica do aço, é preciso que o Brasil defina 
claramente uma estratégia de atuação ante a real possibilidade de uma escalada de 
medidas protecionistas (dos EUA e também da China). Para um país médio como o Brasil e 
com baixa participação no comércio mundial, a melhor opção é tentar se engajar com 
outros parceiros – como os países sul-americanos e europeus − que tenham interesse em 
evitar essa guerra e que estejam dispostos a se alinhar a fóruns multilaterais, buscando 
dirimir os conflitos sob o abrigo de regras e normas estabelecidas consensualmente. 
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