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O Instituto Aço Brasil

Nasceu em 1963, com o objetivo de fomentar a 
competitividade da indústria brasileira do aço, 
realizar diversas atividades, como estudos, 
pesquisas e representação em fóruns públicos e 
privados. Ao longo desses anos, o Instituto 
sempre esteve comprometido com o 
desenvolvimento sustentável do país e as 
demandas da sociedade, revelado nas ações em 
prol da sustentabilidade, baseada nos pilares 
econômico, social e ambiental.

AÇO VERDE DO BRASIL - AVB

APERAM SOUTH AMERICA

ARCELORMITTAL AÇOS LONGOS

ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE 

ARCELORMITTAL TUBARÃO 

COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PECÉM - CSP

GERDAU AÇOMINAS S.A.

GERDAU AÇOS ESPECIAIS S.A.

GERDAU AÇOS LONGOS S.A.

SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A. - SINOBRAS

TERNIUM BRASIL

USIMINAS

VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.

VILLARES METALS S.A.

Empresas Associadas

2



Indústria Brasileira do Aço | 2019

Parque produtor:
sendo 15 Integradas 
e 17 Semi-integradas, 
administradas por 
12 grupos.

Faturamento Líquido: 
R$ 98,2 bilhões
(US$ 24,9 bilhões)*

Impostos Pagos: 
R$ 18,3 bilhões
(US$ 4,7 bilhões)*

Capacidade Instalada: 
51,5 milhões de t/ano 
de aço bruto ao final 
de 2019

9º Produtor no 
Ranking Mundial
Produção (t de aço bruto):
Brasil = 32,6 milhões de t
Mundo = 1.875,0 milhões de t
1,7% (Brasil/Mundo)
América Latina = 
60,6 milhões de t
53,8% (Brasil/América Latina)

Colaboradores:
Efetivo próprio = 
66.572
Efetivo de terceiros = 
45.650

Produtividade: 
380 t/homem/ano

(*) Conversão pelo dólar 

médio do mês.

32 USINAS 98,2bi 18,3bi 51,5mi

9ºPRODUTOR 112mil 380t
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O setor está preparado 
para vencer os desafios 
e aproveitar as 
oportunidades 
de crescimento. 

O compromisso é 
com o Brasil.  
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COMPETITIVIDADE

SUSTENTABILIDADE

RENTABILIDADE

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Corrigir
assimetrias

competitivas

Fortalecer 
a imagem

Desenvolver 
mercado

lvimeo nv tn oe  ds ae  d i no d r úe stv ro ia m bo rr ap s ie l er ira at  n pe rs oe dr up te oR r a:  dO eÃ  S aS çI oM

Evitar 
aumento 
de custos

IMAGEM

O INSTITUTO
 AÇO BRASIL

Em linha com as melhores 

práticas de fortalecimento da 

sustentabilidade na gestão dos 

negócios, o setor mantém 

programas de desenvolvimento 

voltados à atualização das 

competências e retenção de 

talentos. 
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GESTÃO AÇO BRASIL 
EM APOIO À INOVAÇÃO E AO FOMENTO DO USO DO AÇO E DE COPRODUTOS

O Centro de Coprodutos Aço 
Brasil (CCABrasil) foi criado em 
2010 no Aço Brasil, com o apoio de 
suas associadas e de colaboradores 
externos. Tem como objetivo 
melhorar o reaproveitamento dos 
coprodutos da indústria do aço. 
Para isso, o CCA Brasil promove 
novas alternativas e otimiza 
práticas existentes para atender às 
necessidades dos consumidores 
destes materiais, com qualidade 
técnica e de forma sustentável

O  C e n t r o  B r a s i l e i r o  d a 
Construção em Aço (CBCA), 
gerido pelo Aço Brasil, trabalha há 
mais de 18 anos na promoção e 
ampliação da participação da 
construção industrializada em aço 
no mercado nacional. O trabalho 
consiste em ações de divulgação, 
promoção e normalização da 
qualidade, além do desenvolvimen-
t o  d e  m a t e r i a l  t é c n i c o  e 
qualificação de mão de obra. Saiba 
mais em cbca-acobrasil.org.br. 

O Comitê Brasileiro de Siderurgia - 
ABNT/CB-28, foi constituído em 
1996, no âmbito da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas e conta com apoio técnico e 
financeiro do Instituto Aço Brasil. O 
CB-28 é responsável pela gestão de 
normas técnicas brasileiras de aço e 
produtos siderúrgicos, sendo a 
participação voluntária e aberta a 
todos àqueles que desejaram 
compartilhar seu conhecimento 
técnico para o aprimoramento e 
atualização das normas de siderurgia. 



A SIDERURGIA EM NÚMEROS

ESTATÍSTICAS DA SIDERURGIA RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

MERCADO BRASILEIRO DE AÇOANUÁRIO ESTATÍSTICO

Disponibiliza dados 
simplificados sobre a siderurgia 
brasileira, latino-americana e 
mundial, com série histórica 
dos últimos cinco anos sobre 
produção, vendas internas, 
mercado, comércio exterior e 
dados gerais.   

Análise Setorial e Regional. O 
documento apresenta a consolidação 
dos principais indicadores e parâmetros 
de avaliação do mercado brasileiro de 
aço,  envolvendo a apuração do 
consumo aparente de produtos 
siderúrgicos e sua distribuição segundo 
os setores consumidores e regiões 
geográficas.

Análise comparativa 
(últimos seis anos) dos 
dados de produção 
(Brasil, América Latina e o 
Mundo); vendas internas; 
comércio exterior; 
mercado e matérias-
primas. 

De periodicidade trimestral, a publicação divulga dados sobre 
produção (aço bruto por processo, laminados por tipos de 
processo, produção da América Latina, produção mundial de 
aço bruto incluindo divisão por região, etc); exportação e 
importação de produtos siderúrgicos (tonelagem, valor, país de 
origem e destino); mercado interno;consumo aparente e 
indicadores econômicos. Há um capítulo dedicado a 
indicadores econômicos e estatísticos de pessoal. 

Publicação produzida pelo 
Instituto Aço Brasil que 
apresenta o desempenho 
econômico, ambiental e social 
da indústria do aço. Trata-se de 
um dos primeiros segmentos a 
realizar estudo dessa natureza.
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NOSSAS PUBLICAÇÕES
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Sinobrás (Marabá)

Companhia Siderúrgica do Pecém - CSP (São Gonçalo do Amarante)
Gerdau Aço Longos - Usina Cearense (Maracanaú)

Aço Verde do Brasil - AVB (Açailândia)

MARANHÃO

Gerdau Aços Longos - Açonorte (Recife)

Gerdau Aços Longos - Usiba (Simões Filho)

ArcelorMittal Aços Planos - Tubarão (Serra)

ArcelorMittal Sul Fluminense (Barra Mansa)
ArcelorMittal Sul Fluminense  (Resende)
Gerdau Aços Longos - Cosigua (Rio de Janeiro)
Ternium Brasil (Rio de Janeiro)

Gerdau Aços Longos - Guaíra (Araucária)

Gerdau Aços Especiais - Piratini (Charqueadas)
Gerdau Aços Longos - Riograndense (Sapucaia do Sul)

Aperam South America (Timóteo)
ArcelorMittal Aços Longos (Juiz de Fora)
ArcelorMittal Aços Longos (Monlevade)
Gerdau Aços Longos (Barão de Cocais)
Gerdau Aços Longos (Divinópolis)
Gerdau Aços Longos e Planos - Açominas (Ouro Branco)
Usiminas (Ipatinga)
Vallourec Soluções Tubulares do Brasil (Barreiro)
Vallourec Soluções Tubulares do Brasil (Jeceaba)

ArcelorMittal Aços Longos (Piracicaba)
Gerdau Aços Especiais (Mogi das Cruzes)
Gerdau Aços Especiais (Pindamonhangaba)
Gerdau Aços Longos (Araçariguama)
Usiminas (Cubatão)
Villares Metals (Sumaré)

PARQUE PRODUTOR

EMPRESAS ASSOCIADAS 



Rua do Mercado, 11 - 18º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20010-120 | Telefone: (21) 3445-6300  E-mail: acobrasil@acobrasil.org.br
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www.acobrasil.org.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

