
ESTRUTURAS DE AÇO: 
PRODUÇÃO VERSUS CONSUMO DE AÇO 

(1)  CA => Vendas internas dos produtores de aço  mais importações por terceiros BG/CG + BQ/CFQ + Perfis Médios e Pesados + Tubos sem costura
(2) Prodlist 2511.2055/2060/2070 - estruturas, pontes e elementos de pontes, torres e pórticos  
       
Fonte:       
Aço Brasil – Documento Anual “Mercado Brasileiro de Aço – Análise Setorial e Regional”        
Neoway Criactive – pesquisas 2012 / 2016
IBGE – Produção Industrial Anual – PIA Produto – outubro 2016       



IMPORTAÇÃO DE ESTRUTURAS
E COBERTURAS DE AÇO

(*) Dados Preliminares 
7308 - Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), 
de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as construções préfabricadas da posição 9406; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções      
 
(*) 7308.10.00 pontes e elementos de pontes       
(**) 7308.20.00 torres e pórticos       
(***) 7308.90.10 chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções    
(****) 7308.90.90 outros ex 01 - telhas de aço       
(*****) 9406.00 - construções pré-fabricadas       
9406.00.92 - com estrutura de ferro ou aço e paredes exteriores constituídas essencialmente dessas matérias.

Fonte:       
MDIC/SECEX
        

(*)  CA => Vendas internas dos produtores de aço  mais importações por terceiros     
(**) equivalente à NCM 7216.6 => Perfis de aço simplesmente obtidos ou completamente acabados a frio    
      
       
Fonte:       
Aço Brasil – Documento Anual “Mercado Brasileiro de Aço – Análise Setorial e Regional”        
Neoway Criactive – pesquisas 2012 / 2016
IBGE – Produção Industrial Anual – PIA Produto – outubro 2016       



EXPORTAÇÃO DE ESTRUTURAS
E COBERTURAS DE AÇO

(*) Dados Preliminares 
7308 - Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), 
de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as construções préfabricadas da posição 9406; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções      
 
(*) 7308.10.00 pontes e elementos de pontes       
(**) 7308.20.00 torres e pórticos       
(***) 7308.90.10 chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções    
(****) 7308.90.90 outros ex 01 - telhas de aço       
(*****) 9406.00 - construções pré-fabricadas       
9406.00.92 - com estrutura de ferro ou aço e paredes exteriores constituídas essencialmente dessas matérias.

Fonte:       
MDIC/SECEX
        

(*) Dados Preliminares 
7308 - Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), 
de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as construções préfabricadas da posição 9406; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construções      
 
(*) 7308.10.00 pontes e elementos de pontes       
(**) 7308.20.00 torres e pórticos       
(***) 7308.90.10 chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções    
(****) 7308.90.90 outros ex 01 - telhas de aço       
(*****) 9406.00 - construções pré-fabricadas       
9406.00.92 - com estrutura de ferro ou aço e paredes exteriores constituídas essencialmente dessas matérias.

Fonte:       
MDIC/SECEX
        


