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FEVEREIRO 2021

Mercado de Insumos e Matérias-Primas

A redução da produção ou, em alguns

casos, a paralisação em várias empresas

no período mais agudo da pandemia de

Covid-19, em 2020, resultou na

diminuição do nível de estoques das

indústrias. Com a inesperada e robusta

recuperação da economia nos meses

seguintes, houve um descasamento

entre a oferta e a demanda de produtos

e, desde então, as empresas vêm

enfrentando problemas na aquisição de

insumos e matérias-primas.

Nesse contexto de desorganização das

cadeias produtivas, devido à crise

sanitária, as indústrias começaram a

enfrentar limitações para aumentarem

sua produção, com consequente

dificuldade para atenderem aos pedidos

de seus clientes.

De acordo com a pesquisa Sondagem

Especial realizada em fevereiro com

indústrias dos segmentos extrativo e de

transformação, cerca de três em cada

quatro empresas enfrentaram escassez

de matérias-primas ou insumos

domésticos e importados. Mais da

metade delas passou por dificuldades

para atender à demanda.

Contudo, na avaliação da maioria dos

industriais (89%), a situação do mercado

de insumos e matérias-primas nacionais

se normalizará ainda em 2021. No que

se refere aos insumos importados, 84%

deles acreditam que a regularização
ocorrerá este ano.

Empresas com dificuldade para 

atender aos clientes
Percentual do total de respostas (%) 

Empresas com dificuldade para 

obter insumos e matérias-primas 

domésticos
Percentual do total de respostas (%) 

Oferta insuficiente de insumos e matérias-primas prejudica retomada da 

atividade industrial

50

58

51

Outubro de 2020

Novembro de 2020

Fevereiro de 2021

71

77

75

Outubro de 2020

Novembro de 2020

Fevereiro de 2021
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Mais da metade das empresas

(51%) enfrentou dificuldades para

atender aos pedidos de seus

clientes. Desse percentual, apenas

7% das indústrias afirmaram que

grande parte da demanda não foi

atendida, enquanto 44% delas

disseram que uma pequena parte

dos pedidos não foi atendida.

Dentre as indústrias que

encontraram problemas, 53%

afirmaram que a dificuldade para

atender aos pedidos aumentou ou

aumentou muito entre outubro de

2020 e fevereiro de 2021. Para 30%

delas, a dificuldade continuou a

mesma e, para 17%, o problema

diminuiu no período.

DIFICULDADE PARA ATENDER À DEMANDA

A maior parte das indústrias teve dificuldade para atender à demanda

Dificuldade para atender clientes
Percentual de respostas das empresas que tiveram dificuldade para atender à 

demanda (%) 

Dificuldade para atender à demanda
Percentual do total de respostas (%) 

7

44
49

Grande parte da
demanda não está

sendo atendida

Pequena parte da
demanda não está

sendo atendida

Demanda atendida sem
dificuldade

7

46

30

17

Aumentou muito Aumentou Manteve-se a mesma Caiu
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Cerca de 75% das empresas

afirmaram que tiveram dificuldades

na compra de insumos e matérias-

primas domésticos, ainda que

pagando mais caro por eles. Desse

total, 24% relataram muita

dificuldade.

Quando questionados sobre a

perspectiva de normalização da

oferta de insumos, menos da

metade dos empresários (46%)

acredita que o mercado voltará à

normalidade no primeiro semestre

do ano. Cerca de 43% creem que a

normalização ocorrerá no segundo

semestre, e 11% acreditam em

normalização de 2022 para frente.

DIFICULDADE PARA CONSEGUIR INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS

NACIONAIS

Três em cada quatro indústrias enfrentaram dificuldades na obtenção de 

insumos e matérias-primas domésticos

Dificuldade para obter insumos e matérias-

primas produzidos no país
Percentual do total de respostas (%) 

Tempo até normalização da oferta de insumos e 

matérias-primas produzidos no país
Percentual do total de respostas das empresas que afirmam ter dificuldade para 

adquirir insumos e matérias-primas (%)

24

51

24

1

Sim, tem
enfrentado muita

dificuldade

Sim, tem
enfrentado
dificuldade

Não tem
enfrentado
dificuldade
(situação
habitual)

Está mais fácil

7

39

34

9

11

No 1º trimestre de
2021

No 2º trimestre de
2021

No 3º trimestre de
2021

No 4º trimestre de
2021

Apenas em 2022 ou
além
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A maior parte das empresas

entrevistadas (64%) utiliza em seu

processo produtivo insumos e

matérias-primas importados. Dentre

elas, 69% relataram dificuldade na

aquisição desses insumos e

matérias-primas, mesmo que

pagando mais caro por eles, sendo

que 24% das indústrias alegaram

muita dificuldade.

Quando perguntados sobre a

expectativa de normalização do

mercado de insumos, um terço dos

empresários (36%) acredita que o

mercado voltará à normalidade no

primeiro semestre do ano. Cerca de

48% creem que a normalização

ocorrerá no segundo semestre e

16% acreditam em normalização de

2022 para frente.

DIFICULDADE PARA CONSEGUIR INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS

IMPORTADAS

A maioria dos industriais acredita em normalização no mercado de 

insumos importados ainda em 2021

Dificuldade para obter insumos e matérias-

primas importados
Percentual do total de respostas (%) 

Tempo até normalização da oferta  de insumos 

e matérias-primas importados
Percentual do total de respostas das empresas que afirmam ter dificuldade para 

adquirir insumos e matérias-primas (%)

Veja mais em:
https://www7.fiemg.com.br/produto/pesquisa-investimento-da-

industria

As informações resultaram do levantamento 
feito em 161 empresas. O período de coleta 
foi de 1º a 11 de fevereiro de 2021.i

Realização: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FIEMG)

Presidente: Flávio Roscoe

Responsável Técnico: GERÊNCIA DE ECONOMIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS

5

31

36

12

16

No 1º trimestre de
2021

No 2º trimestre de
2021

No 3º trimestre de
2021

No 4º trimestre de
2021

Apenas em 2022 ou
além

24

45

28

3

Sim, tem
enfrentado muita

dificuldade

Sim, tem
enfrentado
dificuldade

Não tem
enfrentado
dificuldade

(situação habitual)

Está mais fácil


