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I - Pesquisa Pulso Empresa
Impacto da Covid-19 nas empresas

Documento Uso Publico

Efeito, nas empresas da INDÚSTRIA¹, da pandemia da COVID-19 sobre o acesso aos
fornecedores de insumos, matérias-primas, ou mercadorias em relação ao período
anterior ao início da pandemia

51,8% têm
dificuldades para
acessar insumos.
matérias primas e
mercadorias

Cai o número de
empresas com
facilidade
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Pesquisa Pulso Empresa. Elaboração DECOMTEC/FIESP. 1) Pesquisa realizada com 859 empresas da Indústria Geral, exceto construção.
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II - Pesquisa
FIESP
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PESQUISA FIESP: 414
indústrias paulistas de
07/10 a 13/10/2020

• 90,1% das empresas estão pessimistas em relação aos
preços dos insumos em 2020.

• 65,7% das empresas estão pessimistas quanto aos preços
dos insumos em 2021.

Muito pessimista
passa de 48% em
2020 para 11,6%
em 2021
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PESQUISA FIESP: 414 indústrias paulistas de 07/10 a 13/10/2020
As indústrias apontaram que todos os insumos sofreram aumento de preços
Custos gerais da empresa em 2020 em relação a 2019 em Reais (R$) – Em %
Aumento

14,0

Estabilidade

Queda

Reajuste ponderado dos custos:
+22,8%

4,6

81,4
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PESQUISA FIESP: 414 indústrias paulistas de 07/10 a 13/10/2020
Ações que a empresa avalia tomar – Em % (Múltiplas respostas, soma
maior que 100%)
Buscar outros fornecedores em busca de menor preço de
insumos/matérias-primas

60,9

Repassar parcialmente os custos para o preço final de seus
produtos/serviços

58,5

46,9

Reduzir outros custos gerais de produção
Repassar totalmente os custos para o preço final de seus
produtos/serviços

37,4

Identificar fornecedores nacionais para substituir
produtos/insumos/ferramentaria/maquinário importados

22,0

Reduzir pessoal ocupado para diminuir os custos gerais da
empresa

18,1

Manter o preço de seus produtos/serviços, reduzindo a
margem de lucro
Outros
Não pretende tomar nenhuma ação
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15,5

O repasse dos
custos, seja parcial,
seja total, é
avaliado por parte
considerável das
indústrias do
estado de São
Paulo

2,9
1,0
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PESQUISA FIESP: 414 indústrias paulistas de 07/10 a 13/10/2020
Ranking dos principais insumos/matérias primas
utilizados na indústria

Percentual¹

1º

Papelão/Embalagem de papelão

48,3%

2º

Aço/Produtos do aço

44,7%

3º

Plástico/Produtos do plástico

37,9%

4º

Embalagem plástica

28,7%

5º

Químicos em geral

27,1%

6º

Ferro/Produtos do ferro

22,9%

7º

Alumínio/Produtos do alumínio

20,8%

8º

Cobre/Fios de cobre/Produtos do cobre

15,7%

9º

Outros

14,7%

10º

Papel/Produtos de papel

13,5%

Obs.: Questão de múltipla escolha, soma superior a 100%
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Resumo do
problema de
escassez e
aumento de
preços
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Embora a situação varie conforme a matéria-prima considerada, os
elementos que mais têm afetando o preço e oferta são:
1. Redução da demanda que provocou um ajuste da produção e,
com isso, redução de estoques de matéria-prima nos setores
consumidores durante a pandemia.
2. Desvalorização cambial: Na crise houve "represamento" dos
reajustes em função da valorização do dólar. Agora os grandes
fornecedores procurarão ajustar os preços.
3. Forte retomada da economia chinesa pressionando o mercado
de matérias primas mundial.
4. Descompasso entre oferta e demanda na retomada da
atividade: retomada em “V”: busca pela recomposição de
estoques das principais matérias-primas pelas indústrias, ao
mesmo tempo em que a produção de matérias primas não foi
totalmente reestabelecida, embora esteja em crescimento nos
últimos meses.

5.

Resumo do
problema de
escassez e
aumento de
preços
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Canal de aquisição: na tentativa de recomposição de
estoques, muitas empresas recorreram a distribuidores, que
normalmente praticam preços maiores e mais instáveis do que
os fabricantes de matérias primas.
▪ Na negociação com distribuidores, fatores imponderáveis
entram na formação do preço: porte de empresa,
adimplência, histórico de relacionamento fornecedorcliente, regularidade na compra de mercadoria, tamanho
dos lotes, entre outros.
6. Portfólios de produtos: os reajustes de preços para produtos
específicos de cada grupo de matéria-prima podem ser maiores
do que as variações de preços médios, medidos pelo IPA-FGV
(Índice de Preços no Atacado) E IPP-IBGE (Índice de Preços ao
Produtor).

Tendências

• Preços: Segundo fontes de diversos setores, há uma perspectiva de que
hajam novos reajustes de preços em determinadas matérias primas, seja por
conta da diferença entre o preço do insumo nacional e do importado, seja
pelo repasse da valorização cambial, que em determinados produtos não
ocorreu integralmente.
• Regularização da Oferta: Projeta-se que a regularização da oferta de
diversas matérias primas poderá ocorrer entre novembro/20 e fevereiro/21
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O aumento de preços nas matérias-primas segundo a FGV e o IBGE é compatível entre si, ainda
que a percepção dos consumidores industriais seja de um aumento de preços superior,
provavelmente devido à aquisição junto a distribuidores ou diferentes portfolios de produtos.

Índice de preços em reais
IPP/IBGE
De Janeiro a agosto
Divulgação dados de set. em 30/10

IPA/FGV
De Janeiro a setembro
Aços planos

20,3%

Aços longos

10,2%

Ferro gusa

41,5%

Alumínio

3,6% a 18,4%

Resinas e Elastômeros

12,2%

Caixas de Papelão Ondulado

6,1%

Celulose
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31,9%

Metalurgia

17%

Fabricação de outros
produtos químicos

8%

Fabricação de celulose,
papel e produtos de papel

12%

Metodologia IPA / FGV e IPP / IBGE
IPA - Índice de Preços no
Atacado, calculado pela FGV:
• Mensura as variações de
preços no mercado atacadista
(oferta doméstica: produção
nacional e importações, no
atacado)
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IPP - Índice de Preços ao
Produtor, calculado pelo IBGE:
• Mensura as variações dos
preços de venda recebidos pelos
produtores domésticos de bens
•Informações agregadas pelos
produtos e, divulgação posterior
ao IPA.
(produção pela indústria)

III - Valorização do
dólar em 2020
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Valorização nominal do dólar em relação ao real
Janeiro a setembro de 2020

Por conta da pandemia a
valorização cambial pode não
ter sido repassada
integralmente.

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia
Série: 3698 - Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano (venda) - Média de período - mensal
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Recuperação na China e no Brasil

Fonte: FMI Elaboração Depecon/FIESP
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IV - Matérias Primas
Selecionadas
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1. AÇO
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Percepção de aumento de preços e escassez do Aço
Dados da Pesquisa FIESP com 414 indústrias de 07/10 a 13/10/2020
Aumento médio de preços do Aço/Produtos do Aço nos últimos meses:
+33%
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Pequenas
Médias
Grandes

32%
35%
27%

Preço Internacional do Minério de Ferro, US$/Tonelada
30/09/2020
US$ 124

33,3% de aumento do
preço em dólar do
Minério de Ferro

01/01/2020
US$ 93

Em reais,
o aumento do
minério de
ferro equivale
a 73,5%

20
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Preços

• Na pesquisa FIESP, o reajuste de preços de 33% pode estar capturando repasses efetuados em
outubro, além dos efeitos de portfolio de produtos, escala e compras em distribuidores.
• Segundo fontes do setor, em determinados produtos os importados estão mais caros.
• Na China, o preço da chapa de aço subiu 20% desde abril e, as bobinas a frio tiveram reajustes de
5% em setembro

Δ%
Jan-Set/20
% em US$

Bobinas a quente importada2

Δ%
Jan-Set/20
% em R$
Média¹: 10,2%
De 6,4% a 20,9%
Média¹: 20,3%
De 15,7% a 26,0%
42,5%

Bobinas a quente doméstico¹

22,9%

-

28,6%
26,0%
+73,5%
+30,1%

-1,1%
+33,3%
-

Aços longos doméstico

Aços planos doméstico

Bobinas a frio importada²
Bobinas a frio doméstico¹
Minério de ferro³
Câmbio4
1)
2)
3)
4)
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Fonte: IPA/FGV. Para longos e planos utilizou-se a média ponderada do consumo.
Fonte: Comex Stat. Preços FOB em US$ convertidos em R$ pela Taxa de câmbio do Banco Central do Brasil
Fonte: Trading Economics (US$); Banco Central (taxa de câmbio)
Fonte: Banco Central do Brasil

9,5%

Observação
Reajuste maior em
setembro: 3,8%
Reajuste maior em
julho 5,6%
Pesquisa FIESP: 33%
• Pequenas: 32%
• Médias: 35%
• Grandes: 27%
21

Utilização da
Capacidade Instalada¹
• 65,2% de utilização da capacidade em
Agosto de 2020
• No final de agosto foi religado o altoforno 1 da Usiminas, não refletindo
aumento nesse mês.
• Em setembro início de outubro, p.ex.,
foram religados 2 fornos da Arcelor
• Utilização da capacidade deverá chegar
entre 70% e 75% entre o fim deste ano e
o início de 2021, segundo estimativa do
setor², com isso estará próximo à media
dos últimos 5 anos de 74,3%.

UCI: set/2010 a AGO/2020

Desativação de 2 alto-fornos
Usiminas - Cubatão

1) Capacidade Instalada da Metalurgia, que inclui produção de
ferro-gusa e de ferroligas; Siderurgia; Produção de tubos de aço,
exceto tubos sem costura; Metalurgia dos metais não-ferrosos e
Fundição
2) Valor, “Recuperação do mercado de aço surpreende e setor
prevê tombo menor em 2020” 02/10/2020
Fonte: CNI. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia DECOMTEC / FIESP
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Utilização da Capacidade Instalada, Jan./2019 a Ago./20

• Dos 13 fornos que estavam desligados, 6 prosseguem
parados:
• 3 alto fornos da Usiminas: 1 em manutenção (MG) e,
2 parados há 5 anos na Unidade de Cubatão
• 2 alto fornos da Aço Verde do Brasil
• 1 alto forno da Vallourec
O Instituto Aço Brasil estima que se alcance 70% a 75%
da capacidade entre o fim deste ano e o início de 2021.

Documento Uso Publico

Em abril e maio,
13 altos-fornos
paralisadas.

Fonte: CNI. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia DECOMTEC / FIESP

Produção em crescimento com o religamento de
alto-fornos, que necessitam de manutenção prévia
e, posteriormente de tempo (varia conforme a
capacidade) para atingirem a plena produção.

Aços Planos
Aços Planos

Variação

Var.

Jan-Set 19
mil ton.

Jan-Set 20
mil ton.

Jan-Set 20

Jan-Set/20 vs
Jan-Set/19

10.230

8.743

-13,2%

-14,5%

8.104

7.426

+14,1%

-8,4%

9.294

8.501

+7,8%

-8,5%

1.754

1.380

-18,2%

-21,3%

1.118

966

-28,1%

-13,7%

Produção
Vendas Domésticas
Demanda (Cons. Aparente)
Exportações
Importações

Demanda = Vendas domésticas + Importações de distribuidores e consumidores. Fonte: Aço Brasil. Comex Stat.
Fonte: Instituto Aço Brasil
Documento Uso Publico
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• Produção em
recuperação desde
julho, reflexo do
religamento de altofornos
• Exportações caíram
desde abril, com leve
recuperação em
setembro
• Importações
praticamente estáveis

Milhares de toneladas

Aços Planos
Produção e Comércio Externo, Jan/2019 a Set/2020

Imposto de Importação entre 10% e
14% + antidumping
Fonte: Instituto Aço Brasil
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41% de maio a setembro: 310 mil ton.

Aços longos são produzidos em grandes usinas, usinas
a carvão vegetal e em miniusinas elétricas, muitas
vezes utilizando sucata como insumo.
Com isso, a produção está se recuperando mais rápido
que a dos aços planos.

Aços Longos

Variação

Aços Longos

Jan-Set 19
mil ton.

Jan-Set 20
mil ton.

Jan-Set 20

Produção
Vendas Domésticas
Demanda (Cons. Aparente)
Exportações
Importações

7.113
5.732
6.505
1.466
568

6.719
5.810
6.423
993
441

+5,9%
+23,7%
+13,2%
-0,4%
-57,5%

Var.
Jan-Set/20 vs
Jan-Set/19
-5,5%
+1,4%
-1,3%
-32,3%
-22,4%

Demanda = Vendas domésticas + Importações de distribuidores e consumidores. Fonte: Aço Brasil. Comex Stat.
Fonte: Instituto Aço Brasil
Documento Uso Publico
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Aços Longos
Produção e Comércio Externo, Jan/2019 a Set/2020

Exportações caíram
desde maio, com
recuperação em
setembro
Imposto de
Importação entre
10% e 14% além
de aintidumping
Documento Uso Publico

Milhares de toneladas

Produção em setembro
é a maior dos últimos 21
meses

90% de abr. a set.: 406 mil ton.

Fonte: Instituto Aço Brasil

SALDO = PRODUÇÃO – VENDAS INTERNAS – EXPORTAÇÕES + IMPORTAÇÕES
Em
(Mil
Tonel.)

Jan
20

Fev
20

Mar
20

Abr
20

Mai
20

Jun
20

Jul
20

Ago
20

Set
SALDO
20

Planos

327

175

-15

257

34

49

-54

108

23

903

Longos

158

126

167

-70

28

-67

-49

48

16

357

• No período auge da pandemia, com grande parte da produção das usinas
paradas, os distribuidores de aço se adaptaram à queda nas vendas, passando a
consumir os estoques.
• Contudo, parte dos estoques foi mantida para o momento de retomada das
vendas.
• Em agosto e setembro, os estoques aumentaram em planos e longos
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Se os números da simulação de estoques de aços planos e longos estiverem próximas a
realidade:
• Estoques de planos suprem 29 dias de consumo interno
• Estoques de longos suprem 15 dias de consumo interno

Aços

Estoque¹
Mil
toneladas

Consumo
mensal²
Mil
toneladas

Consumo
Dias de
consumo

Planos

903

920

29

Longos

357

702

15

Notas:
1. Estoque simulado
2. Consumo médio mensal de 2020 (janeiro a agosto)
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A Gerdau, uma das maiores fabricantes
de aços longos, declarou que:
• Normalmente, o estoque médio é para
25 a 30 dias.
• Em julho, este estoque baixou para
sete dias.
• Agora está na ordem de 15 dias.
• Entre outubro e novembro, retornará
a média de 25 a 30 dias.
Fonte: Diário do Comércio. Siderúrgicas já produzem no patamar prépandemia. 2 de outubro de 2020.

Previsão de
normalidade até
fim do ano/início
do próximo,
com
possibilidade de
aumento de
preços
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➢ Usinas religando alto-fornos e aumentando a produção de
planos e longos. Entre o final de 2020 e inicio 2021, UCI na
média dos últimos 5 anos.
➢ Produção de longos teve o maior volume dos últimos 21
meses em setembro.
➢ Demandantes de produtos siderúrgicos relataram que
encontram o produto, mas, que algumas vezes com prazo
maior de entrega, dado que as encomendas de aço
aumentaram simultaneamente em vários setores que o
utilizam como matéria prima.
➢ Há perspectiva de que os estoques estejam gradativamente
sendo recompostos, com previsão de que voltem à
normalidade a partir de novembro (aços longos).
➢ Preços das importações pressionados pelo câmbio e pelos
reajustes que estão ocorrendo na China, que está com
demanda em crescimento.
➢ Possibilidade de novos reajustes de preços nos próximos
meses, em bobinas a frio, algumas usinas já divulgaram que
reajustarão os preços em 15% no mês de novembro.

• Conclusão
• Há espaço para aumento da produção quando os altofornos religados e os a serem reativados produzirem a
plena capacidade. Ou seja, a oferta vem se
recuperando gradativamente e alcançará até o final do
ano/inicio do próximo, os níveis de capacidade de
produção média dos últimos 5 anos.
• Fontes do setor e de demandantes informaram que
ainda não há paridade entre o preço do importado e
do nacional.
• De fato, segundo dados oficiais, os reajustes dos
preços dos importados foram maiores que os dos
nacionais. Portanto há possibilidade de reajustes nos
próximos meses. Para alguns produtos já houve o
comunicado.
31
Documento Uso Publico

2. RESINAS
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Var.

Preços

% em R$

% US$¹

Observação em
relação a Ago/20
(em R$)

12,2%

-

+ 5,5%: maior dos
últimos 21 meses

22,9%

-5,4%

+ 3,1% (em R$)
+ 4,4% (em US$)

26,0%
14,2%
29,4%
-16,7%
30,1%

-3,1%
-12,2%
-0,5%
-35,9%
-

+2,7%
+0,2%
+7,5%
-10,0%
-1,2%

Jan-Set/20 Jan-Set/20

• No acumulado até
Setembro, aumentos de
preços (em R$) das
resinas importadas
excederam reajustes no
mercado interno
Em Setembro:
Preço interno
acelerou
Preço de importações
aumentou, em R$ e
em US$
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Var.

Resinas mercado
doméstico
Resina
importada:
média ponderada
Polietileno
Polipropileno
PVC
Petróleo
Câmbio

Não reflete reajustes de outubro. Aumentos
percebidos pelas empresas podem ser maiores devido
ao efeito portfólio, escala das compras e distribuidores

¹ Preços FOB em US$ convertidos em R$ pela Taxa de câmbio
- Livre - Dólar americano do Banco Central do Brasil

33 IPEA.
Fontes: FGV, Comex Stat, BCB,

Preço internacional vs. preços da resina importada
Em geral, existe uma defasagem de aproximadamente 2 meses entre a prática das
cotações internacionais e os preços das importações
Cotações internacionais de resinas (var. % em R$)
Média ponderada
Polietileno
Polipropileno
PVC

Julho
7,1%
10,7%
4,2%
3,4%

Agosto
8,9%
10,3%
4,0%
10,8%

Acumulado
16,6%
22,1%
8,3%
14,7%

Em Julho o preço internacional
subiu +7,1%, mas, 2 meses
depois (Setembro), o preço em
R$ da resina importada
aumentou +3,1% (4 p.p. a
menos)
Além disso, em Agosto o preço
internacional subiu +8,9%

Logo, os preços das resinas importadas ainda poderão ser
impactados nos próximos meses
Fontes: ICIS, Platts, Comex Stat.
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Preço internacional - nafta e resinas (base 100 jan/2020, em US$)
100

105

85

72

Resinas - ref.

Nafta vs. resinas

internacional (US$)

internacional (US$)*

34
jan

fev

mar

abr

Nafta - ref.

mai

jun

jul

ago

• Até abril de 2020 os preços internacionais da nafta diminuíram aproximadamente 66%
• Já nas resinas a redução média foi de aproximadamente 15%
• Com a recuperação da atividade (especialmente Ásia), os preços da nafta se recuperaram
parcialmente, p/ aproximadamente 28% abaixo do nível de janeiro/2020
• Já os preços de resinas ultrapassaram em 5% o nível de janeiro/2020
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* Com base na média dos preços vigentes nos dias 1, 15 e 30 de
cada mês.

Fontes: Platts, ICIS, Trading Economics.

Vendas internas
de resinas

Durante a pandemia as vendas internas de resinas da
Braskem diminuíram:
• Jan-Jun/2020 vs. Jan-Jun/2019 = -7,0% (de 1.721 ton. Para
1.601 ton)
• 2.tri. vs. 1.tri./2020: -18,5% em ton.

Queda maior que a da produção física do setor de plásticos
(-9,8%), que vinha consumindo estoques de resinas

Desde meados do 1º semestre, a produção de
resinas da Braskem e o consumo interno de
resinas (produção do setor de produtos
plásticos) têm crescido
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Dois recordes sucessivos de vendas
internas de resinas da Braskem:
• Agosto: 355 mil ton.
• Setembro: 365,7 mil ton.

* Informações mais recentes disponíveis nos relatórios de avaliação dos
resultados financeiros da Braskem (2. tri/2020).
** Período incluído apenas para comparação com a produção.

36
Fontes: Braskem, ComexStat.

Utilização da
Capacidade Instalada

Houve aumento do uso da capacidade instalada,
mas, segundo dados mais recentes (Junho) ainda
estava abaixo da média do 2º trimestre de 2019

Uso da Capacidade instalada
Braskem

Mai/20

Jun/20

64%

75%

89% no 2º
Tri/2019

* Informações mais recentes disponíveis nos relatórios de avaliação dos resultados financeiros da Braskem (2. tri/2020).

Consumo aparente: 82% de produção doméstica e 18% de importações.
Exportações: 20% do consumo aparente.
37
Fontes: Braskem, Comex Stat. PIA/IBGE.
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Importações e
exportações
de resinas

Var.
Jan-Set/20

Var.
Jan-Set/20 vs
Jan-Set/19

Exportações totais

-33,4%

-13,7%

Importações totais

-1,6%

-4,2%

Resinas

Redução de importações e exportações,
tanto na comparação Set vs. Jan/2020 quanto no período
Janeiro a Setembro / 2020 vs. igual período de 2019

Fonte: Comex Stat.
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Importações de resinas termoplásticas (PE, PP e PVC), em mil ton.

Importações
de resinas

Tarifas de importação: 14%
Antidumping:
Polipropileno: entre 2,4% e
16,0%, atinge 10% das
importações em US$.
PVC: entre 16% e 21,6%, atinge
17% das importações em US$.

• Em agosto, quando já havia demanda interna, as
importações tiveram o 2º mais baixo nível dos 21 meses
• Já em Setembro, com a recuperação da demanda interna,
as importações aumentaram (maior variação percentual
mensal dos últimos 21 meses, próximo aos maiores valores
desta série)
Fonte: Comex Stat.
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Exportações de resinas termoplásticas (PE, PP e PVC), em mil ton.
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• As exportações de resinas aumentaram em maio e junho de 2020, devido à queda da
demanda interna na pandemia
• Todavia, com a recuperação do mercado interno, as exportações estão em queda há 3
meses (Set/2020: menor nível dos últimos 21 meses)
• Assim, exceto por maio e junho, as exportações de 2020 têm ficado abaixo do nível de
2019
Fonte: Comex Stat.
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Destaques

Documento Uso Publico

• No acumulado desde Janeiro, reajustes da resina no mercado interno
foram menores que os da importada
• Todavia, os preços internos aceleraram em Setembro (maior aumento %
dos últimos 21 meses), reduzindo a diferença vs. variação dos preços das
importações (de 12,8 p.p. p/ 10,7 p.p.)
• Ponto de atenção: em Setembro, os preços da resina importada
aumentaram em US$ e em R$
• Aumentos das cotações internacionais ainda podem impactar preços da
resina importada
• Preços internos e preços de importados seguem tendência de alta, assim
como os preços internacionais
• Vendas internas de resinas da Braskem tiveram segundo recorde mensal
consecutivo em setembro e agosto
• Importações: reação em setembro (maior variação percentual dos
últimos 21 meses), o que deve ajudar na oferta interna, mas ainda há
queda no acumulado do ano vs. igual período de 2019
• Exportações: queda em setembro (menor nível últimos 21 meses) e no
acumulado do ano vs. igual período de 2019, favorecendo a oferta interna

CONCLUSÃO
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Segundo fontes do setor, a expectativa é de
normalização do mercado até o fim do ano.
Entretanto, como mencionado, diante da
tendência de redução da defasagem entre
aumento de preços de importados e preços
internacionais, é possível que os preços
internos aumentem nesse período.

3. Caixas de
Papelão
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Percepção de aumento de preços e escassez do Papelão
Dados da Pesquisa FIESP com 414 indústrias de 07/10 a 13/10/2020
Aumento médio de preços do Papelão/Embalagem de Papelão
nos últimos meses:
+30%
Maior reclamação
entre os insumos
analisados
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Pequenas

31%

Médias

31%

Grandes

24%

Preços

Segundo reportagem¹ sobre o setor, há uma
possibilidade de aumento entre 3% e 5% no
preço da caixa de papelão.
Var. Jan-Set/20

Obs.

% em reais
Caixas de Papelão
Ondulado

+6,1%

Celulose

+31,9%

Pesquisa FIESP:
30%
P (31%), M (31%)
e G (24%)

Empresas menores costumam comprar de distribuidores: preços maiores e mais instáveis.
Fonte IPA. FGV
1) Montey Times, Venda de papelão disparam e mostram resiliência do setor (14/10/2020).
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Produção nacional
de caixas de papelão
(mil ton)

Recordes desde 2005
1º Set/20: 351 mil toneladas
2º Ago/20: 346 mil toneladas
3º Jul/20: 335 mil toneladas

• 351 mil toneladas em set/20,
novo recorde histórico
• Em 2020, setembro, agosto e
julho foram os meses de maior
produção desde 2005 (início da
série)
Exportações: 0,6% da produção nacional
Importações: 0,3% da produção nacional
Fonte: ABPO. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP
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• Crescimento na demanda na pandemia devido ao mercado de
delivery

Caixas de Papelão

• Após abril de 2020, forte retomada dos demandantes em “V”

• Consumo: 99,6% de produção doméstica
• Importações, apesar de serem pequenas, aumentaram 137% de
Ago/20 para Set/20

Δ%
Caixas de Papelão Ondulado

Produção

Jan-Set 19
mil ton.

Jan-Set 20
mil ton.

Set/20
frente
Jan/20

Δ%
Jan-Set/20 vs
Jan-Set/19

2.660,0

2.796,0

12,9%

+5,1%

Exportações

18,4

17,5

-1,3%

-4,5%

Importações

11,0

9,5

+13,1%

-13,7%

Fonte: ABPO; Comex Stat. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia / FIESP
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Importações Mensais de Caixas de Papelão¹
•
•
•

1,2 mil ton.: maior acréscimo mensal
Espanha (69%) e China (19%) responderam por
88% do acréscimo das importações
2 mil toneladas importadas equivalem a 0,6% da
produção de setembro

TARIFAS
Imposto de Importação:
16%

Fone: Comex Stat. Funcex. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia DECOMTEC / FIESP
1) NCMs: 48191000 e 48192000
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➢ Produção nacional com 3 meses seguidos de recordes
históricos de produção: 1º setembro, 2º agosto e 3º
julho.
➢ Não há dados oficiais disponíveis sobre a capacidade de
produção da indústria de papelão ondulado, dificultando
a previsibilidade de novos aumentos de produção.

Destaques

➢ Importações em setembro apresentaram o maior
crescimento mensal (1,2 mil toneladas adicionais; 137%
em relação à agosto)
➢ No entanto, o total importado em setembro (2 mil
toneladas) equivale a 0,6% da produção nacional no
mesmo mês.
➢ A maior parte das importações continuou concentrada
em fornecedores tradicionais: Espanha, China e Índia.
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CONCLUSÃO
• Temos um novo padrão de consumo: aumento
das entregas de alimentos (delivery) e de
compras de diversos produtos via internet.
• O equilíbrio entre a oferta e demanda se dará se
ainda houver capacidade ociosa e, no médio
prazo, com novos investimentos.
• Enquanto isso não ocorrer, é possível que
ocorram novos reajustes de preços.
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4. ALUMÍNIO
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Percepção de aumento de preços e escassez do Alumínio
Dados da Pesquisa FIESP com 414 indústrias de 07/10 a 13/10/2020
Aumento médio de preços do Alumínio/Produtos do Alumínio
nos últimos meses:
+29%
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Pequenas

30%

Médias

28%

Grandes

30%

Preços
• No Brasil, preços
sujeitos às flutuações
do câmbio
• O repasse da alta do
dólar varia em função
de cada contrato
comercial

Var.
Jan-Set/20
% em reais
Mercado
doméstico
Preço
Internacional

Câmbio

+3,6% até +18,4%:
depende do produto
-3,6% em US$

Fontes
IPA-FGV
Pesquisa Fiesp:
29%

+25,5% em R$

Trading
Economics

+30,1%

Banco Central

• Commodity com preços negociados na Bolsa de
Londres
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• Capacidade Instalada de alumínio primário: 900 mil
ton/ano,

Alumínio

• 2 fabricantes de alumínio primário no Brasil: Albras e CBA
• Em volume, a importação é 26% maior que a produção.
• Imposto de Importação: até 12%

Jan-Set 19
mil ton.

Jan-Set/20
mil ton.

Variação
Jan-Set/20

Produção¹

468,3

n.d.

n.d.

∆%
Jan-Set/20
vs
Jan-Set/19
n.d.

Exportações²

181,5

254,3

-0,29%

+40,11%

Comex Stat

Importações²

593,5

492,0

-17,08

-17,10%

Comex Stat

Alumínio

Fonte
ABAL

Nota: 1) Produção de Alumínio Primário. 2) Capítulo 76 da NCM
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Segundo a ABAL, a expectativa é do
4º trimestre a produção volte aos
níveis do 1º trimestre/2020, no
entanto, no total anual terá uma
queda importante, pois o 4º trimestre
não compensará a queda no 2º e 3º.
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Destaques
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➢ As variações dos preços dos produtos de alumínio estiveram
entre 3,8% e 18,4%, sem alterações significativas em relação
ao mês de agosto.
➢ No mercado internacional, o preço do alumínio em dólares
apresentou pequena queda em relação ao mês de agosto.
➢ O câmbio de setembro apresentou leve queda em relação
ao mês de agosto, isso pode ter mantido os preços em reais
estáveis.
➢ No entanto, o repasse da variação do dólar varia em função
de cada contrato comercial.
➢ Apesar do aumento das exportações de produtos de
alumínio de 44% na comparação entre o acumulado de
janeiro a setembro de 2020, o setor é predominantemente
importador.

CONCLUSÃO
• O setor depende de importações desde 2014 e,
as importações caíram no período recente em
razão da redução do consumo interno na
pandemia.
• Segundo fontes do setor, a partir de novembro a
oferta do alumínio estará retornando a
patamares anteriores à pandemia.
• Não ocorreu aumento de preços no mercado
internacional, no mercado doméstico a
elevação de preços está relacionada à variação
cambial, dado que o setor é importador líquido.
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5. Ferro Gusa
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Percepção de aumento de preços e escassez do Ferro
Dados da Pesquisa FIESP com 414 indústrias de 07/10 a 13/10/2020
Aumento médio de preços do Ferro/Produtos do ferro nos
últimos meses:
+33%
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Pequenas

29%

Médias

40%

Grandes

18%

Preços Ferro Gusa
Var. Jan-Set/20
% em reais

Fontes

Ferro gusa doméstico

+41,5%

IPA-FGV
Pesquisa Fiesp 33%

Ferro gusa EXPORTADO¹

+0,5% em US$
+30,7% em R$

Comex Stat

Minério de ferro

+33,3% % em dólares
+73,5% em reais

Trading Economics

Câmbio

+30,1%

BCB

1) Preços FOB em US$ convertidos em R$ pela Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano do Banco Central do Brasil
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Mercado
• Minas Gerais responde por cerca de 85% das vendas de ferro gusa no Brasil
• Cerca de metade da produção de MG era exportada.
• As encomendas internacionais, em 2020, passaram de 50% para 70% em MG

Em toneladas

Acumulado
Jan a Set
2019

Exportações

1.969.319

Importações

0,9

Acumulado
Jan a Set
2020

Δ%
Set/20 a
Jan/20

Δ%
Jan-Set/20
a
Jan-Set/19

2.690.664

+31,1%

+36,6%

n.a.¹

+73%

Fonte: Comex Stat. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia / FIESP
1) Não correu importação em janeiro e setembro de 2020
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1,6

Exportações de Ferro Gusa
Janeiro a setembro, 2019 e 2020

Queda de 46,5% das
exportações em
setembro/20

Fonte: Comex Stat. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia FIESP
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➢ Em setembro, os preços internos cresceram mais (em
reais) do que os preços de exportação, conforme pode
ser visto na tabela, melhorando a atratividade nas
vendas internas.

Destaques

Δ%
Jan-ago/20

Δ%
Jan-set/20

Mercado Interno

29,0%

41,5%

Exportação

25,7%

30,7%

Diferença

3,3 p.p.

10,8 p.p.

➢ Melhora do preço no mercado interno pode ter
influenciado na queda das exportações, que recuaram 46,5% em setembro frente a agosto.
➢ Isso pode ter levado a uma maior oferta do ferro gusa
em setembro no mercado doméstico.
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CONCLUSÃO
• A oferta no mercado interno está voltando a
normalidade graças ao repasse de preços.
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Considerações
Finais
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Produto

Aço

Oferta
Expectativa de
normalização a partir
do fim do ano/início
do próximo

Preços
Preços internos se
encontram abaixo dos
preços dos importados
Reajustes nos últimos 3
meses foram significativos

Expectativa de
Preços internos tiveram
Resinas normalização até o fim reajustes menores que o
do ano
dos importados
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Observação

Destaques setembro

Expectativa de preços
Usinas religando alto-fornos e
internos se aproximando dos aumentando a produção de
importados.
planos e longos.
Em bobinas a frio, há reajuste Em longos, maior volume
de 15% anunciado para
produzido dos últimos 21
novembro
meses
Reajuste dos preços internos
Expectativa de continuidade foi recorde dos últimos 21
meses, reduzindo diferença
de reajustes de preços
internos, se aproximando dos com importados.
Importações reagiram: maior
ocorridos nos importados
aumento % em 21 meses

Produto

Oferta

Preços

Observação

Destaques setembro

O equilíbrio entre a
oferta e demanda se
dará se ainda houver
Papelão
capacidade ociosa e,
no médio prazo, com
novos investimentos.

A produção doméstica vem
Se a oferta não crescer, é
quebrando recordes nos
possível que ocorram
últimos meses, reagindo ao
novos reajustes de preços
novo padrão de consumo

Expectativa de
Alumínio normalização a partir
de novembro

Aumento de preços têm
sido por conta da variação O Brasil é importador líquido Sem alterações significativas
em relação ao mês de agosto.
cambial

Ferro
gusa
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Os preços internos já se
A oferta no mercado estão mais elevados,
interno está voltando podendo ter pequenas
a normalidade graças variações em decorrência
ao repasse de preços de câmbio e maior
demanda.

Na pandemia, a
desvalorização do real e a
baixa demanda interna
tornou o mercado externo
atrativo

Produção de setembro, agosto
e julho foram as maiores
desde o início da série
histórica em 2005.

Queda de -46% nas
exportações, com a variação
do preço interno superando a
das exportações.
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