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Rodadas de negociação entre Rússia e Ucrânia

1ª

3ª

2ª

4ª

28/02 → sem acordo 

03/03 → sem acordo 

07/03 → avanço sobre corredores humanitários

14/03 → pausada, porém com manutenção de corredores humanitários, embora
não tenha ainda acordo em pontos mais críticos



Comportamento dos 
preços de commodities 
selecionadas
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• O preço do barril do Petróleo aumentou 11,4% entre 23/02 e 18/03.

• O preço de 8 de março foi o pico durante a Guerra, após isso iniciou um processo de queda, com oscilações
pautadas na expectativa de uma solução diplomática da Guerra.

• Na comparação com antes da Guerra, o preço de 18/03 é o maior desde 21/07/2014.

Petróleo tipo Brent 

US$ 127,98
08/03

US$ 107,93
18/03

US$ 96,84
23/02

Petróleo Brent, Out/20 a Mar/22
US$/barril

GuerraAntes da 
Guerra

Jan Fev Mar

Fonte: Trading Economics
O petróleo Brent é um petróleo mais leve, negociado na Bolsa de Londres com produção no mar do norte da Europa e na Ásia. Ele é usado como preço de referência no mundo.

2021 Abr Jul 2022OutOut Mar



Conforme já apresentado pelo Deagro/Derex (Alimentos) e pelo 

Departamento de Economia (Petróleo), a Guerra tem impactos

sobre a inflação
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• Entre 23/02 e 18/03, o preço da Nafta aumentou 14,4%.

• Do mesmo modo que o Petróleo, as oscilações de preços após 08/03 refletem expectativas de um acordo
diplomático para o conflito.

• Na comparação com antes da Guerra, o preço de 18/03 é o maior desde 19 de fevereiro de 2013.

• O aumento dos preços da Nafta pressionam também os custos de resinas (via eteno e propeno); detergentes,
solventes; tintas; revestimentos; adesivos (via benzeno, tolueno e xilenos); entre outros

Nafta

US$ 1.121,72
08/03

US$ 857,29
23/02

US$ 980,88
18/03

US$ 775,06
31/01

Nafta, Out/20 a Mar/22
US$/t

2021 Abr Jul Mar2022

Fonte: Trading Economics

Guerra
Antes da 
Guerra

Jan Fev MarOutOut
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• O Minério de ferro chegou a US 150,59 a tonelada em 18/03, que, na comparação com antes da Guerra, é o

maior preço desde 11 de fevereiro de 2022.

• O aumento do preço do Minério de Ferro impacta a siderurgia e toda cadeia industrial que utiliza como insumos

os diferentes produtos do aço e ferro: produtos de metal, máquinas e equipamentos, veículos, construção, etc.

Minério de Ferro, Out/20 a Mar22
US$/t

Minério de Ferro

US$ 160,96
08/03

US$ 142,96
23/02

Jan Fev Mar

US$ 150,59
18/03

GuerraAntes da 
GuerraFonte: Trading Economics

2021 Abr Jul 2022OutOut Mar
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• Depois do aumento com o conflito, os preços do carvão caíram na terceira semana de março, acompanhando

uma desaceleração geral nos custos de energia em meio a esperanças de uma solução diplomática para a

guerra. Ao mesmo tempo, um ressurgimento de casos de coronavírus na China, o maior produtor e consumidor

de carvão, está levantando preocupações com a menor demanda, impactando os preços para baixo.

• Na comparação com antes da Guerra, o preço de 18/03 (US$/t 334,50) e é o maior da série iniciada em 2010.

Carvão, Nov/20 a Mar22
US$/t

Carvão

US$ 422,65
07/03

US$ 238,00
23/02

Fev Mar

US$ 334,50
187/03

GuerraAntes da 
GuerraFonte: Trading Economics

2021 Jul 2022NovNov



Minério de Ferro, Carvão e Petróleo impactam o preço do aço¹

• CSN anunciou o fim do desconto concedido no 2º semestre de 2021 para compensar a alta dos custos.

• Os reajustes ocorrerão em abril: 12,5% em 01/04 e, 7,5% no dia 15/04.

• Os produtos que terão aumento de preços são: laminados a quente, bobinas a frio e zincadas, aços
pré-pintado, galvalume e vergalhão.

• Não terá aumento a folha metálica (usada para embalagens).

Fonte: 1) Uol. Inflação da Guerra vai deixar carro, geladeira e imóvel ainda mais caros (23/03/2022). Uol. Diretor da CSN: Preços do aço subirão 20% em abril após fim dos descontos. (16/03/2022)
2) IPA/FGV e IABr, elaboração Departamento de Competitividade e Tecnologia  DECOMTEC/FIESP.

Antes do início da Guerra, o preço do aço já tinha subido devido aos problemas
decorrentes da pandemia²

• De janeiro de 2020 a Fevereiro de 2022, os preços do aços subiram, em média:

• 115,2% em Planos

• 102,9% em Longos
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• O preço do alumínio já estava com tendência de alta desde novembro devido a problemas na oferta mundial e à

demanda da China, com a Guerra, chegou a US$ 3.381,00 em 18 de março, que é o maior desde 1995, início da

série disponível.

• O aumento dos preços do alumínio elevam custos de embalagens, veículos, outros equipamentos de transportes,

construção, energia, entre outros.

Alumínio

Alumínio, Nov/20 a Mar/22
US$/t

US$ 3.849,00
04/03

US$ 3.381,00
18/03

US$ 3.292,50
23/02

Jan Fev Mar

Em GuerraAntes da 
Guerra

Fonte: Trading Economics

2021 Mar Mai Jul Mar2022NovSetNov
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Cobre, Out/20 a Mar/22
US$/Lbs

• Há pressões do lado da oferta com problemas que ressurgiram no Peru, o segundo maior produtor do mundo.
Pelo lado da demanda, um novo surto de infecções por Covid-19 na China.

• Com a Guerra, os preços chegaram a US$ 4,709 em 18/03, o maior desde 20 de outubro de 2021.

• A elevação de preços afeta os custos de diversos setores: fabricantes de tubos, energia, automobilística, náutica,
entre outros.

Cobre

Jan Fev Mar

US$ 4,8975
04/03

US$ 4,484
23/02

Guerra
Antes da 
Guerra

US$ 4,709
18/03

Fonte: Trading Economics

2021 Abr Jul 2022OutOut Mar
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Semicondutores

“Os dois principais fornecedores de neônio da Ucrânia, que produzem cerca de metade do suprimento
mundial do principal ingrediente para a fabricação de chips, interromperam suas operações por causa dos
ataques russos, ameaçando aumentar os preços e agravar a escassez de semicondutores.” (...)

De acordo com uma reportagem da mídia chinesa que citou o provedor de informações do mercado de
commodities chinês biiinfo.com, o preço do gás neônio na China quadruplicou de 400 yuanes/metro cúbico em
outubro do ano passado para mais de 1.600 yuanes/metro cúbico em final de fevereiro

Estadão (11/03)

• A Guerra agrava os problemas de suprimento de semicondutores ao interromper a produção
de Neônio em duas fábricas na Ucrânia, que respondem por cerca de 50% da produção
mundial.

• O Neônio é o principal insumo para produção de semicondutores.

Ucrânia interrompe metade de produção mundial de neônio para chips



Pesquisa FIESP

Março/2022

• 131 empresas

• 14/03 a 17/03 (preliminar)
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Perfil do consumo de Matérias Primas das empresas da Pesquisa



A Pesquisa buscou capturar 
a percepção das empresas 

dos efeitos da Guerra 
Rússia-Ucrânia

Reajustes de preços
Dificuldades para encontrar 

matérias primas
Falta de matérias primas



Impactos da Guerra nos 
preços



O reajuste de preços nas matérias-primas foi agravado pela Guerra Rússia-
Ucrânia ou já era esperado?

Guerra impactou no 
reajuste de preços

O reajuste de preços 
já era esperado

Não relataram 
aumento de preços

MARÇO MARÇOMARÇOABRIL ABRIL ABRIL



Impactos da Guerra na 
Oferta



Guerra impactou a oferta de matérias primas

Guerra
Impactou

29,0%
36,6%

MARÇO ABRIL

26,0%
33,6%

Dificuldade para encontrar aumentou

Falta de matérias primas aumentou

3,1% 3,1%

MARÇO ABRIL

MARÇO ABRIL



Guerra não impactou a oferta de matérias primas 

Guerra não 
Impactou

71,0%

63,4%

MARÇO ABRIL

Dificuldade para encontrar já era esperada

Falta de matérias primas já era esperada

Oferta Normal

16,0%

4,6%

0,8% 0,8%

54,2%

58,0%

MARÇO ABRIL

MARÇO ABRIL

MARÇO ABRIL



22

Síntese

• A Guerra começou em 24 de fevereiro e impactou as principais comodities e insumos industriais no

mercado internacional, com alta dos preços com pico em 08 de março, na maioria dos casos.

• A partir de 08 de março, os preços internacionais recuaram, mas ainda estão, em alguns casos,

maiores do que antes do início da Guerra.

• Segundo a Pesquisa FIESP, na percepção da Indústria:

• A Guerra impactou no reajuste dos preços para 43% dos entrevistados em março e, poderá

impactar em abril para 1/3 das empresas.

• A Guerra também impactou na oferta:

• 29% das empresas indicaram dificuldades em Março e, 36,6%, em abril.

• A situação requer monitoramento, mas, aparentemente, está longe de um cenário similar ao da

pandemia da Covid-19 em 2020, com desabastecimento e aumento de preços.
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