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Falta e alto custo das matérias-primas afetam a indústria gaúcha 

Quadro fiscal pode determinar trajetória do câmbio nos próximos meses 

Comportamento e perspectivas para o IPCA em 2020 
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Situação deve se normalizar entre três e seis meses. 

Razões para dificuldade de conseguir insumos e 

matérias-primas no país 
(% de respostas das empresas com dificuldades) 

A paralisação da atividade econômica devido às 

medidas de contenção da pandemia gerou diversos 

impactos negativos na indústria gaúcha, derrubando a 

produção de forma generalizada e afetando as cadeias 

produtivas. A recuperação da demanda, muito acima da 

esperada depois do colapso inicial, determinou um 

descompasso com a oferta, sobretudo no mercado de 

insumos e matérias-primas, que ainda sentiu a pressão da 

desvalorização do Real sobre seus preços.  

Vale lembrar que, na última edição da Sondagem 

Industrial do RS, apresentada no Informe Econômico de 

03/11/2020, o alto custo/falta de matérias-primas foi o 

principal problema enfrentado pelo setor no 3º trimestre 

de 2020, assinalado por 63,5% das empresas. 

Nesse sentido, a FIERGS realizou uma edição 

Especial da Sondagem Industrial do RS – Mercado de 

insumos e matérias-primas, entre 1º e 14 de outubro, com 

207 empresas da indústria de transformação, que teve o 

objetivo de analisar a dimensão desse problema. 

Os resultados da Sondagem Especial mostraram que 

46,9% das empresas gaúchas têm dificuldades para 

atender seus clientes no país. A falta de estoques e a 

demanda superior à sua capacidade produtiva são as 

maiores causas que atingem 59,4% e 45,8% das 

empresas, respectivamente. A dificuldade fica ainda 

maior com a impossibilidade de 31,3% de aumentar a 

produção por conta, principalmente, da falta de insumos 

e matérias-primas.    

Segundo a Sondagem, 70,0% das empresas gaúchas 

afirmaram enfrentar dificuldades em conseguir insumos 

ou matérias-primas no mercado doméstico atualmente. 

Segundo as empresas, os principais motivos são a falta 

de estoques do fornecedor (61,4% das respostas), a 

demanda maior que a capacidade do fornecedor (59,3%) 

e os preços elevados sejam por razões de oferta e 

demanda (49,0%) e/ou da taxa de câmbio (33,8%).  

O problema não se restringe ao mercado doméstico. 

De fato, das empresas que utilizam regularmente 

insumos e matérias-primas importadas (64,3% do total), 

63,9% enfrentam dificuldades para obtê-los atualmente. 

A falta de estoques, juntamente com o tempo de 

produção elevado do fornecedor, é o maior motivo, que 

atinge 58,8% das empresas que enfrentam dificuldades. 

A demanda maior que a capacidade de produção do 

fornecedor, assinalado por 38,8% das empresas, e os 

problemas de logística (29,4%) também são entraves 

relevantes.  

Por fim, na avaliação de pouco mais da metade das 

empresas, tais situações devem se normalizar entre três e 

seis meses. Esse é o prazo que 52,6% das empresas 

gaúchas projetam para a solução dos problemas de 

atendimento à demanda e que 55,2% e 60,0% delas 

avaliam como necessário para, respectivamente, a 

regularização do mercado doméstico e externo de 

insumos e matérias-primas. 

 

Dificuldade de conseguir insumos e matérias-primas 
(% de respostas das empresas) 

Fonte: UEE/FIERGS. 

Falta e alto custo das matérias-primas afetam a indústria gaúcha 

Razões para dificuldade de conseguir insumos 
e matérias-primas importadas  
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O mês de novembro iniciou com dias de euforia 

nos mercados, marcados pela redução da taxa de 

câmbio e bom desempenho das bolsas. O Real 

experimentou um pequeno ganho, chegando a apreciar 

em torno de 4% no intradiário, maior variação desde a 

segunda quinzena de junho. Esse movimento deslocou 

a moeda de um patamar que antes era de US$/R$ 5,75 

no final de outubro para um nível, agora mais estável, 

próximo de US$/R$ 5,45. 

Essa recente de desvalorização do Dólar (e não 

valorização do Real) é explicada pela mudança de 

perspectiva do ambiente macro global. O noticiário 

relacionado às vacinas e estabilização pós-eleições 

trouxeram uma maior sensação de clareza para os 

mercados, instigando um movimento de rotação 

setorial, em que empresas que antes se beneficiaram da 

pandemia perderam valor e vice versa, além de 

aumentar a propensão ao risco dos investidores, 

beneficiando os mercados Emergentes. 

Colocando esse otimismo externo na conta, 

podemos construir um novo cenário para a trajetória do 

câmbio. Pelo lado internacional, o cenário de uma 

presidência democrata e senado republicano, embora 

esfrie a expectativa de um grande estímulo fiscal 

americano, favorece ao pressionar o Federal Reserve a 

projetar novas medidas de injeção monetária. Somando 

isso à situação de 2ª onda na Europa, é bem provável 

que novas medidas de estímulos monetários e fiscais 

sejam feitas pelos governos. 

Assim como o ambiente externo explica a 

dinâmica recente, o cenário doméstico também tem um 

impacto importante. Do ponto de vista de crescimento e 

nível de atividade, o Brasil tem saído da crise melhor 

que outros Emergentes. Para 2020, estima-se* uma 

contração entre 3,5% e 5%, enquanto para outros países 

espera-se uma queda maior, como México (9%), Chile 

(5,5%) e Peru (12,6%), o que tende a ser positivo para 

apreciação da nossa moeda. Além disso, as contas 

externas ao longo dos últimos meses, influenciadas 

tanto pela queda da atividade como pelo câmbio mais 

desvalorizado, apresentam uma queda considerável do 

déficit em conta corrente, tornando o país menos 

dependente de fluxos de capitais mais voláteis. 

Por outro lado, apesar de termos atualmente um 

nível mais elevado dos juros para títulos mais longos do 

que os pares, ainda há muito risco sobre a parte fiscal, 

sendo esse o fator catalisador para o direcionamento do 

Real em relação aos outros Emergentes. Com uma 

dívida bruta próxima de 100% do PIB para o final do 

ano, a insustentabilidade das contas públicas deixa o 

Tesouro sujeito a consecutivos leilões a juros maiores. 

Traçando uma perspectiva, vemos um cenário em que o 

Real volta se valorizar em função da maior liquidez 

global, mas isso está condicionado à manutenção de um 

compromisso com a estabilização da dívida no longo 

prazo que, caso contrário, impedirá a sua virada de 

chave e despressurização. 
* FOCUS e ITAÚ BBA. 

Comportamento e perspectivas para o IPCA em 2020 

No último dia 06, o IBGE divulgou a variação do 

IPCA em outubro. Seguindo a aceleração iniciada ainda 

em setembro, o IPCA subiu 0,86% no mês passado. A 

forte variação foi o maior resultado para um mês de 

outubro desde 2002 (1,31%), superando em muito a 

inflação de outubro do ano passado (0,10%). 

No ano,  o índice já acumula alta de 2,2% e no 

acumulado em 12 meses, de 3,92%. A trajetória 

ascendente surpreende, visto que em meados do ano, a 

expectativa do mercado era de inflação 1,63%* em 

2020, bem abaixo do piso da meta (4,0%, ±1,5). De 

fato, a leitura era de que a pandemia continuaria tendo 

um efeito baixista sobre os preços, como ocorreu entre 

março e maio, mas em menor intensidade. 

Entretanto, a variação nos preços do grupo de 

Alimentos e bebidas contribuiu para reverter essa 

tendência, como se vê no gráfico ao lado. A linha 

representa a variação mensal do IPCA, enquanto as 

barras representam a contribuição de cada grupo na 

variação do índice geral. Logo em abril, o receio quanto 

à duração das medidas de isolamento social motivou a 

procura por alimentos para formação de estoques. O 

aumento nos preços, porém, não foi suficiente para 

compensar a queda no grupo de Transportes. Este, por 

sua vez, começou a se recuperar em junho, enquanto os 

alimentos davam uma trégua. Por outro lado, a 

prorrogação do auxílio emergencial, juntamente com a 

forte desvalorização cambial do período, que deixou 

mais atrativo as exportações de produtos básicos, levou 

novamente a uma forte procura por alimentos. Com a 

demanda aquecida, os preços voltaram a subir, 

justificando a elevação em setembro e outubro. 

Essa rápida reversão já foi internalizada pelo 

mercado, que agora espera um inflação 3,25% em 2020, 

o dobro do projetado no final do primeiro semestre. 
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Fonte: IBGE. Elaboração: UEE/FIERGS.  

*FOCUS, em 30/06/2020 
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