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3ª Edição(atual) 
(09/11/2020)

≠ 
2ª Edição

(22/10/2020) 

• Indicadores atualizados em novembro:

• PIM/PF: dados até setembro/20
• IPA/FGV: dados até outubro/20
• Valorização Cambial: dados até outubro/20
• Preço Internacional do Minério de Ferro, até 

outubro/20
• Preço internacional do Alumínio, até outubro/20

• Próximas Atualizações:

• Aços Planos e Longos (produção, vendas, 
exportação e importação de outubro): Instituto 
Aço Brasil, após 15/11/2020

• Papelão, dados de produção de outubro/20: 
MCM Consultores, ABPO, a partir da 2ª semana 
de novembro.



Variação do dólar e do Preço do Minério de Ferro

Janeiro a 
Setembro/20

Janeiro a 
Outubro/20

Variação do dólar 30,1% 35,6%

Minério de Ferro 33,3% em US$
73,5% em R$

29,2% em US$
75,2% em R$



Destaques



Preços Oferta Perspectivas

PLANOS:
• Jan/Set: 20,3%
• Jan/Out: 30,1%

➢ Out: reajuste médio de 8,2%

Bobinas a quente 
➢ Doméstica: 22,9% → 34,7%
➢ Importada: 42,5% → 50,1% (R$)

• 9,5% → 10,7% (US$)

LONGOS: 
• Jan/Set: 10,2%
• Jan/Out: 23,2%

➢ Out: reajuste médio  11,8% 

PLANOS
Religação do alto-forno 3 da ArcelorMittal 
Tubarão, que voltou a operar a partir de 
25/10.

LONGOS
Set/20 maior produção em 23 meses

Produção Física Total do Setor Siderúrgico 
(PIM-PF) 
Set/20 chega a 84,7% e, ultrapassa a 
média dos últimos 60 meses de 80,4% 
(base 100 = ano 2012)

Dados de produção em toneladas de 
outubro não disponíveis

Os reajustes dos preços se 
aproximando dos importados, 
(por exemplo em bobinas a 
quente).

Novos reajustes de preços 
anunciados para novembro

Segundo o setor, a regularização 
da oferta e a recomposição dos 
estoques poderão estar 
normalizados no primeiro 
trimestre de 2021.

Aços



Preços Oferta Perspectivas

Jan/Set: 12,2%

Jan/Out: 18,4%

• Outubro ocorreu o maior reajuste 
em 22 meses (5,52%).

• As resinas importadas 
acumulavam até setembro 22,9% 
de aumentos, com isso, é possível 
que ocorram novos reajustes na 
resina doméstica.

Resinas e elastômeros e de fibras 
artificiais e sintética

• Setembro a produção física (PIM-PF) 
alcançou 104 (número índice), o 3ª 
maior em 60 meses. Agosto registrou o 
5º lugar

• Os números convergem com recordes 
sucessivos de vendas internas de 
resinas da Braskem (Agosto: 355 mil 
toneladas e setembro: 365,7 mil ton.)

• Produção de setembro: 

➢ 4% acima da produção média de 
2012 (base 100 = ano 2012) 

➢ 9,9 % maior que a média dos 
últimos 60 meses, de 94,6.

Continuidade de reajustes de 
preços internos, se aproximando 
dos aumentos ocorridos nos 
importados

Segundo fontes do setor, a 
expectativa é de normalização 
do mercado até o fim do ano

Resinas



Preços Oferta Perspectivas

Jan/Set: 6,1%

Jan/Out: 7,6%

Setembro ainda registra a maior 
variação em 22 meses, de 2,01%

Dados de produção de outubro ainda não 
disponíveis

Setor batendo recordes de 
produção (dados até setembro)

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.

Caixas de Papelão



Preços Oferta Perspectivas

PREÇO INTERNACIONAL:
• Jan/Set: -3,6% US$ ≈ 25,5% R$

• Jan/Out: +2,7% US$ ≈ 39,3% R$

PREÇO DOMÉSTICO:
• Jan/Set: +3,6% até +18,4%

• Jan/Out: +5,1% até +20,2%

Dados de produção ainda não disponíveis

Setor é importador líquido

E, a valorização do dólar e 
aumentos de preços 
internacionais podem levar a 
novos reajustes nos preços 
domésticos.

Segundo fontes do setor, 
previsão de normalização da 
oferta a partir de novembro

Alumínio



Preços Oferta Perspectivas

PREÇO DOMÉSTICO:
• Jan/Set: 41,5%

• Jan/Out: 60,4%

• Maior reajuste: 13,34% em 
outubro

PREÇO DE EXPORTAÇÃO:
• Jan/Set: 0,5% (US$) ≈ 30,7% (R$)

• Jan/Out: 11,4% (US$) ≈ 51,0% (R$)

As exportações, que apresentaram queda 
de 46,5% em setembro/20, cresceram 
48,9% em outubro e, voltaram ao mesmo 
patamar observado em outubro de 2019

Dado que está ocorrendo 
repasses de preços no mercado 
interno, a oferta deve estar se 
normalizando, com exportações 
em patamares similares aos 
observados em 2019.

Ferro Gusa
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