Sondagem Especial
Insumos e matérias-primas

73,7% das empresas têm dificuldades de conseguir insumos e
matérias-primas no mercado interno

80,1% acreditam na normalização até o fim de 2022, a maioria
ainda no primeiro semestre (63,8%)

Sete em cada dez empresas utilizam insumos e matérias-primas
importadas

82,1% enfrentam problemas para importar insumos e matériasprimas no exterior

73,2% das empresas acreditam na normalização até o fim de
2022, pouco mais da metade (51,4%) esperam ainda no primeiro
semestre
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Especial – Mercado de
insumos e matérias-primas

Mercado de componentes deve normalizar no primeiro
semestre de 2022
As paralisações e os retornos recorrentes da atividade econômica ao longo de quase dois anos, devido
às medidas de combate à pandemia, geraram diversos impactos negativos na indústria gaúcha. A queda
abrupta da produção, decorrente das medidas, se disseminou pela cadeia de suprimentos, gerando um
desequilíbrio entre a demanda e a oferta, que resultou em escassez e expressivas altas nos preços
internacionais dos insumos e matérias-primas, intensificadas, no Brasil, pela desvalorização do Real.
De fato, a falta ou os altos preços dos insumos e matérias-primas é de longe o principal obstáculo
enfrentado pela indústria gaúcha desde o terceiro trimestre de 2020. Nunca um problema atingiu o setor tão
intensamente.
Acompanhando a evolução desse problema, a edição Especial da Sondagem Industrial do RS,
realizada entre 1 e 15 de outubro de 2021, voltou a abordar o tema.
Os resultados mostraram que pouco mais de sete em cada dez empresas (73,7%) têm dificuldades para
obter insumos e matérias-primas no mercado doméstico em outubro de 2021, sendo que as dificuldades são
grandes para 22,2%. O problema está um pouco mais disseminado atualmente do que há um ano, quando
atingia 70,9% das empresas, mas vem diminuindo recentemente. Eram 85,2% das empresas em novembro
de 2020 e 81,6% em fevereiro de 2021.
Na avaliação de pouco mais de oito em cada dez empresas (80,1%), a situação do mercado interno de
insumos e matérias-primas deve se normalizar até o fim de 2022, sendo que 63,8% apostam na solução ainda
no primeiro semestre.
A Sondagem especial revelou que sete em cada dez empresas gaúchas utilizam insumos e matériasprimas importadas, sendo o uso mais intenso na Transformação (76,6%) do que na Construção (45,0%)
Entre as empresas que importam insumos e matérias-primas, 82,1% enfrentam problemas para obtêlas. As dificuldades com insumos importados aumentaram durante o último ano diferentemente do mercado
doméstico. Em outubro de 2020, 63,9% das empresas relatavam o problema, 18,2 p.p. a menos.
Na opinião de 73,2% das empresas importadoras de insumos e matérias-primas que enfrentam
dificuldades, a normalização da oferta externa deve ocorrer até o fim de 2022 (51,4% até o fim do primeiro
semestre).
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Dificuldade de conseguir insumos e
matérias-primas no país
% do total de respondentes

Sete em cada dez empresas
ainda têm dificuldades
Pouco mais de sete em cada dez
indústrias gaúchas (73,7%) ainda tinham
problemas para obter insumos e matériasprimas no mercado doméstico em outubro de
2021. As dificuldades relatadas eram grandes
para 22,2% das empresas.
A dificuldade atual é um pouco mais
disseminada do que em outubro de 2020,
quando 70,9% enfrentavam o problema, mas
vem diminuindo recentemente. Eram 85,2%
das empresas em novembro de 2020 e 81,6%
em fevereiro de 2021.
Portanto, o percentual de empresas que
não enfrentam restrições no mercado
doméstico vem aumentando: 14,7% em
novembro de 2020, 18,0% em fevereiro de
2021 e 21,8% em outubro de 2021.
Em outubro de 2021, 3,0% das
empresas consideravam mais fácil a obtenção
de insumos e matérias-primas nacionais (eram
0,5% em fevereiro de 2021).
A situação, em outubro de 2021 é mais
grave na indústria da Construção (80,8% das
empresas) do que na Transformação (72,0%).

Prazo de normalização na oferta de
insumos e matérias-primas domésticas

A maioria espera a normalização
até o final de 2022

% de respostas das empresas com dificuldades

Das empresas que enfrentam
dificuldades em conseguir insumos no país,
80,1% acreditam que a normalização deva
ocorrer até o fim de 2022. A maioria, 63,8%,
projeta até o fim do primeiro semestre (6,1%
em 2021, 32,1% no primeiro trimestre e
25,5% no segundo trimestre). Para 16,3%
das empresas, a expectativa de solução fica
apenas para a segunda metade de 2022.
As empresas mais pessimistas, que
apontam a solução apenas para 2023,
totalizam 9,7%. Uma parcela importante,
10,2%, não souber responder.
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Utilização de insumos e matérias-primas
importados

Sete em cada dez empresas
utilizam insumo importado

% do total de respondentes
Sete em cada dez indústrias gaúchas
utilizam
insumos
e
matérias-primas
importados.
A importação é mais intensa na Indústria
de Transformação, segmento cujo percentual
de empresas importadoras de insumos alcança
76,6%. Na Construção, pouco menos da
metade, 45,2% das empresas, utilizam
insumos e matérias-primas importadas.

Dificuldade de conseguir insumos e
matérias-primas importados
% do total de respondentes que utilizam

Dificuldade afeta pouco mais de
oito em cada dez empresas
Pouco mais de oito em cada dez
(82,1%) indústrias gaúchas ainda encontram
problemas para obter insumos e matériasprimas produzidos no mercado externo em
outubro de 2021. As dificuldades relatadas são
grandes em um quarto das empresas.
Os entraves no fornecimento vêm
aumentando desde outubro do ano passado,
quando 63,9% enfrentavam o problema (18,2
p.p. menor que atualmente). O percentual de
empresas que relatam muita dificuldade, mais
que dobrou no período: de 11,3% para 24,9%.
Consequentemente, o percentual de
empresas que não possuem dificuldades
diminuiu consideravelmente de 36,1% em
outubro de 2020 para 13,9% em outubro de
2021.
Em outubro de 2021, somente 1,2% das
empresas relataram maior facilidade de obter
insumos e matérias-primas importadas,
enquanto 2,9% não souberam responder.
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Prazo de normalização na oferta de
insumos e matérias-primas importadas

A normalização é prevista até o
fim do primeiro semestre de 2022

% de respostas das empresas com dificuldades

Das empresas importadoras de
insumos e matérias-primas que enfrentam
dificuldades, 73,2% acreditam que a
normalização da oferta externa deva ocorrer
até o final de 2022, sendo que 51,4%
apostam como prazo máximo o final do
primeiro semestre (2,8% ainda em 2021,
27,5% no primeiro trimestre de 2022 e
21,1% no segundo trimestre). Já para 21,8%
das empresas, a expectativa apenas na
segunda metade do ano que vem a situação
deve voltar ao normal .
Os mais pessimistas, 16,9% das
empresas, acreditam na regularização do
mercado de insumos e matérias-primas
apenas para 2023. Uma em cada dez
empresas não soube responder.

Perfil da amostra: 266 empresas (214 da Transformação e 52 da Construção): 59 pequenas, 95 médias e 112 grandes.
Período de coleta: 01 a 15/10/2021.
A Sondagem Industrial do RS é elaborada pela Unidade de Estudos Econômicos (FIERGS) em conjunto com Unidade de
Política Econômica da CNI. As informações solicitadas são de natureza qualitativa e resultam do levantamento direto com
base em questionário próprio. As Sondagens Especiais têm como objetivo avaliar os impactos de políticas ou acontecimentos
específicos sobre a indústria, bem como a opinião dos empresários sobre essas questões. Desse modo, os temas são
diversos e variam com a conjuntura e a política econômica. As questões das Sondagens Especiais são incluídas no
questionário da Sondagem Industrial no fechamento dos trimestres. A forma de apresentação dos resultados varia de tema
para tema, mas de uma maneira geral, os resultados são apresentados como percentuais de respostas ou indicadores de
difusão. A base amostral é a mesma da Sondagem Industrial, ou seja, probabilística, a partir de uma população de empresas
com 10 empregados ou mais. A forma de divulgação segue o modelo da Sondagem Industrial. A metodologia de geração
das amostras é a Amostragem Probabilística de Proporções. O tamanho da amostra do RS baseou-se no critério de porte
das empresas com margem de erro de 10% e Nível de confiança de 90%.

Mais informações
como série histórica
e metodologia da
pesquisa em:

http://fiergs.org.br/ptbr/economia/indicadoreconomico/sondagem-industrial
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