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Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física sem ajuste sazonal.
Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia DECOMTEC/FIESP

Produção Física Industrial – setores selecionados - var. % Fev/21 vs Jan/21
Série sem ajuste sazonal

Ind. de 
transformação  

= -1,7%

• A atividade da ind. de transformação
ficou praticamente estável em fevereiro
(-0,2% na série com ajuste sazonal e -
1,7% na série sem ajuste)

• Todavia, existe significativa distinção de
desempenho entre os setores, por
variadas razões, dentre elas, a redução
do consumo em determinados
segmentos

• Uma eventual ausência sincronia entre
desempenho dos setores produtores e
consumidores de matérias primas ao
longo dos próximos meses poderá
dificultar a normalização dos estoques

‘



Valorização nominal do dólar em relação ao real 
Janeiro de 2020 a Março de 2021

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia. DECOMTEC/FIESP.

Câmbio pode 
impactar preços de 

produtos dolarizados 
ou dependentes de 

importações

Março/2021 maior 
valor da série 
iniciada em jan/2020
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1. RESINAS 
TERMOPLÁSTICAS

Polietileno
Polipropileno
PVC
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▪ A partir de dezembro, o reajuste do nacional possivelmente ultrapassou o do importado
o Jan/20 – Mar/21: +79,4% importado vs. Jan/20 – Fev/21: +90,2% IPP/IBGE, com isso,

admitindo equivalência entre preços de resinas nacionais e importadas em jan/20, estima-se
preços do nacional em média +21,7% acima do importado em Fev/21

o No entanto, em março os preços dos importados aumentaram 14,9% em R$ e 10,2% em US$
(ainda sem dados para o nacional)

Preços:

▪ Novos aumentos de preço das resinas importadas podem ocorrer nos próximos meses,
considerando que:
o Em geral demoram 2 meses refletir as variações dos preços internacionais
o Os preços internacionais aumentaram nos últimos meses (em parte devido à nevascas na

principal região produtora dos EUA em fevereiro, que causaram interrupção da produção em
dezenas de plantas).

▪ Dessa forma, a perspectiva é de mais aumentos nos preços internos de resinas, devido à:
o Estoques internos ainda não regularizados
o Oferta internacional restrita
o Demanda internacional aquecida (retomada da atividade econômica na Ásia e EUA)
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▪ Estudo de caso Polipropileno (jan/20 a Fev/21): o nível e reajustes dos preços de resinas 
nacionais vs. importadas (considerando, frete, tributos federais e I.I.) variam conforme o 
perfil de comprador e relação comercial:
o Grande empresa compra direta do fornecedor industrial: preço do nacional equivalente

ao do importado
o Média empresa compra direta do fornecedor industrial: preços do nacional +8,4% acima 

dos do importado
o Canal de distribuidor: preços do nacional até +139,7% acima dos do importado

✓ Comprar do distribuidor, em média, +130% mais caro do que no fabricante

Preços:
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Produção: 

▪ Em Fev/21 PIM/IBGE com queda de -6,9% vs. Jan/21, interrompeu recuperação em “V”, 
maior que a queda do plástico, de -3,5%

▪ Mesmo assim, nível da PIM/IBGE de Fev/2021 ainda é 3,0% acima de Fev/20, e 37,2% 
acima de Maio/20

Importações: Mar/21 teve -11,3% de redução vs. Fev/21, puxado pelo PVC, provavelmente 
por conta do hiato entre o vencimento da medida de redução da alíquota de importação 
desse produto (meados de março) e sua renovação (final de março)

Exportações: Mar/21 aumento de +25,5% vs. Fev/21 mas -38% abaixo da média de março de 
2019-2020 

Oferta:
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▪ Normalização da oferta interna afetada pela redução da produção e pelo comércio
externo

▪ Nos próximos meses, a oferta poderá ser afetada por parada programada para
manutenção em unidade da Braskem

▪ De outro lado, a redução por 3 meses de alíquota de importação: Polipropileno (14% p/
0%) e renovada p/ PVC (de 14% p/ 4%), poderá favorecer aumento da oferta

▪ Ainda não houve regularização dos estoques, sobretudo nas empresas de pequeno e
médio porte, que adquirem resinas de distribuidores

Expectativa de normalização de estoques: a partir do 3º trimestre de 2021

Síntese da oferta:



2. AÇO
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01/01/2020

US$ 92,58

31/03/2021

US$ 163,68

Variação dos preços do Minério de Ferro
Janeiro de 2020 a Março de 2021

Fonte: FGV, Trading Economics e Banco Central. Elaboração DECOMTEC/FIESP.
1: Trading Economics e, 2: IPA/FGV.
3: Variação em US$ convertidos em R$ pela cotação do Banco Central do Brasil. 

Preço Internacional do Minério de Ferro 
US$/Tonelada

Mercado
Variação 

em R$
Variação 
em US$³

Internacional¹ +140,6% +76,8%

Mercado interno² +136,7% -

Janeiro/2020 a Março/2021

Mercado
Variação 

em R$
Variação 
em US$³

Internacional¹ +7,0% +2,6%

Mercado interno² +0,7%

Fevereiro/2021 a Março/2021

Variação do preço do Minério de Ferro 



▪ Variações do IPA/FGV de Jan/20 a Mar/21
o Em média +79,0% em planos
o Em média +69,8% em longos
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▪ Reajustes em Abril/21:
o Planos: 15% (Fonte: pesquisa com empresas)
o Longos: entre 30% e 37% (Fonte: Valor Econômico)

Preços:

▪ IPA vs. Importado FOB – família de Bobinas a Frio vs estudo de caso NCM Bobinas a Frio
o Admitindo equivalência entre preços de bobinas nacionais e importadas em jan/20.
o Apesar de os dados oficiais de Fev/21 apontarem que o preço da BBF nacional está

0,9% abaixo do importado, nossa pesquisa (sem rigor estatístico) mostra que está
6,1% acima do importado.



▪ Redução da produção em fevereiro, mas patamar ainda é elevado, favorecendo normalização 
dos estoques

o Planos: Produção Fev/21 queda de -6,4% vs. Jan/21

✓ Ainda assim, Fev/21 foi maior fevereiro desde 2013 e 9,5% acima da média de 60 meses. 

✓ Importação Fev/21: queda de -33% vs. Jan/21, mas foi a 2ª maior em 12 meses

✓ Exportação Fev/21: 3ª menor desde 2013

o Longos: Produção Fev/21 queda de -3,9% vs. Jan/21

✓ Fev/21 foi 8ª maior mês e, o maior fevereiro desde 2015, 9,1% acima da média dos 
últimos 60 meses

✓ Importação Fev/21: alta de +37,6% vs. Jan/21, maior em 68 meses

✓ Exportação Fev/21: queda de -25% vs. Jan/21

▪ Redução pontual da produção é confirmada pela PIM/IBGE

o Fevereiro vs. Janeiro/2021: queda de -1,8%

o Mesmo assim, fevereiro foi o terceiro melhor mês desde Jan/2019
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Oferta:



▪ Expectativa de regularização de estoques (a situação pode variar conforme 
o produto):

o Planos: no geral, estoques em normalização desde fevereiro/21

o Longos: no geral, estoques em normalização desde dezembro/20

13

Oferta:



3. Caixas de 
Papelão
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Preços e oferta:

▪ Produção nacional de caixas de papelão: 

o Fev/21: redução de -1,5% vs. janeiro

o Maior de fevereiro desde 2005. 12ª maior mês da série. 8% acima da média

▪ Importações e exportações não impactam na oferta interna

▪ Papelão e Embalagem de papelão: de jan/20 a dez/20, +50,7% de reajuste médio, na 
percepção da indústria - pesquisa FIESP

▪ IPA de Jan/20 a Mar/21: +30,3%

o IPA de Mar/21: 4,0% de reajuste médio vs. Fev/21
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Perspectivas:

▪ 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

▪ Expectativa de normalização de estoques

o A partir do segundo trimestre de 2021


