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VALOR DA
PRODUÇÃO

(MILHÕES/R$)
2.801LHES

PEDIR ONLINE

CONSUMO DE
MATÉRIAS-PRIMAS
(MIL TONELADAS)

COMPROMETER-SE COM O ESTILO DE
VIDA

EMPREGOS

NÍVEL OPERACIONAL
(%)

 

 
 

2019 2020 2021* 2019/2020INDICADORES/ANO 2020/2021*

218

63,8

62,0

2.912

208

62,1

59,0

230

3.377

64,2

65,7

3,9%

-4,6%

-2,7%

-4,8%

16%

11%

3,3%

11,3%

Resina Poliéster
55.7%

Fibra de Vidro
19.9%

Resina Epóxi
13.1%

Gelcoat
5.8%

Outros
1.5%

CONSUMO

MATÉRIAS-PRIMAS

RESINA POLIÉSTER

FIBRA DE VIDRO

RESINA EPÓXI

GELCOAT

105,8

56,5

24,8

11

RESINA ÉSTER-
VINÍLICA

2,6

PERÓXIDO
ORGÂNICO

2,1

VOLUME (KTON)MATÉRIA-PRIMA

ADESIVOS
ESTRUTURAIS 1,5

FIBRAS DE
CARBONO

1,4

OUTROS 2,3

TOTAL 208

Resina
 Éster-Vinílica

1,4%

Peróxido Orgânico
1,2%Adesivos Estruturais

0,7% Fibra de Carbono
0,7%
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PEDIR ONLINE

COMPROMETER-SE COM O ESTILO DE
VIDA

 
 

Construção
35%

Transporte
20%

Corrosão/Saneamento
17%

Lazer (piscinas)
12%

Energia Eólica
6%

Energia Elétrica
4%

Náutico
2%

Outros
2%

Agronegócio
1%

SEGMENTAÇÃO
DE MERCADO

COMPÓSITOS DE

POLIÉSTER 

 

Laminação Manual
51%

Outros
11%

RTM
9%

Pultrusão
8%

Enrolamento Filamentar
7%

Laminação Contínua
5%

Infusão
5%

BMC/SMC
4%

SEGMENTAÇÃO
DE PROCESSOS

COMPÓSITOS DE

POLIÉSTER

Vestuário 
1%
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PEDIR ONLINE

COMPROMETER-SE COM O ESTILO DE
VIDA

 

 
 

Infusão
90%

Enrolamento Filamentar
6%

Outros
4%

SEGMENTAÇÃO
DE PROCESSOS

COMPÓSITOS DE EPÓXI

Energia Eólica
91%

Petróleo
4%

Eletroeletrônicos
3%

SEGMENTAÇÃO
DE MERCADO

COMPÓSITOS DE EPÓXI

Outros
2%



CONSTRUÇÃO
O PIB da construção no Brasil recuou cerca
de 3% em 2020 por conta da pandemia,
muito embora este tenha sido o setor que
mais gerou empregos no período. A
despeito da queda no cômputo total,
diversos segmentos de mercado inseridos
na construção permaneceram boa parte do
ano passado aquecidos, e vários deles têm
relação direta com os compósitos. 

Líder histórica do consumo brasileiro de
plástico reforçado, a construção não só
permaneceu no topo como aumentou a sua
participação em um ano tão atípico quanto
2020, abocanhando 35% de todo o volume
processado de compósitos à base de
poliéster. A permanência forçada em casa
fez com que muitas pessoas decidissem
reformar os seus lares, movimento
vitaminado pelo auxílio governamental e
que impulsionou em cerca de 15%, na
média, as vendas de caixas d´água e telhas,
compensando a queda da demanda
oriunda da construção de galpões
industriais. Destaque igualmente para o
aquecimento ao redor de 20% nas vendas
de pias e tanques de mármore sintético,
produtos cuja fabricação tornou-se ainda
mais pulverizada. 

 

O otimismo para 2021 – a Câmara Brasileira
da Construção Civil (CBIC) projeta um salto
de 4% –, ao menos para o setor de
compósitos, tem sido nublado por
problemas na cadeia de fornecimento de
matérias-primas, com destaque à falta de
fibras de vidro. Grandes transformadores se
queixam das cotas reduzidas de material
que podem adquirir, em paralelo à escalada
dos preços – o que não é, diga-se de
passagem, exclusividade dos compósitos.
Em média, no primeiro semestre as cotações
das resinas aumentaram 20%, uma subida
modesta frente à elevação acima de 100%
das fibras de vidro. Câmbio elevado e
demanda global em alta, sobretudo oriunda
da Ásia, dificultam bastante a importação. 

Mesmo assim – e apesar de outros fatores,
como lentidão na vacinação e fim da
liberação de verbas auxiliares por parte do
governo –, o consumo de compósitos na
construção cresceu cerca de 5% no primeiro
semestre de 2021. A expectativa para o ano
como um todo, porém, é de estabilidade,
com a repetição do resultado auferido no
ano passado. 
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LAZER/PISCINA
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TRANSPORTE
Segundo maior consumidor de compósitos
no Brasil, o setor de transportes já viveu
dias melhores. No caso dos caminhões e
implementos, a queda em 2020 foi
amenizada pela ligação umbilical desse
tipo de veículo com o agronegócio, o único
até agora imune à pandemia. Ano
passado, as vendas de caminhões novos
recuaram 12%, tombo que seria muito
maior não fosse a quantidade colossal de
grãos a serem transportados no Brasil,
país que combina quebras sucessivas de
recordes de safras com investimento pífio
no modal ferroviário.

Apesar do balanço negativo em 2020, a
demanda por caminhões virou o ano em
alta e manteve-se bem-disposta na
primeira metade de 2021, anotando um
salto de 47% frente ao igual período do
ano passado. Descontada a base baixa de
comparação, é uma fotografia bastante
positiva – já se fala, inclusive, em falta de
caminhões no mercado. Noves fora, a
projeção é de um crescimento de 21%
neste ano, música para os ouvidos da
cadeia produtiva de compósitos.

O segmento de ônibus, por sua vez, foi
atingido em cheio pela crise sanitária e, até
agora, permanece na lona. Com o turismo
rodoviário parado em 2020, a produção de
novos “carros” caiu 25,6%, resultado que
interrompeu o ciclo de retomada iniciado
em 2016 e que seguia firme, tanto que a
expectativa para o ano passado era de uma
elevação de 15%. De positivo, apenas a
demanda do mercado de fretamentos,
impulsionada pelo desejo das empresas de
transportar os seus funcionários de forma
mais isolada. 

Para piorar, o primeiro semestre de 2021
mostrou-se mais fraco do que o já raquítico
começo de 2020, com uma queda de 19,6%
no volume de produção, fruto do turismo
em marcha lenta à espera de vacinação
mais ampla e crise nos países vizinhos que
importam os ônibus montados aqui. Julho,
por exemplo, foi marcado por um recuo de
27,9%, desempenho tão lamentável que
algumas montadoras decidiram dar férias
coletivas. Para o ano, a previsão é de 12 mil
ônibus fabricados, ou 25% abaixo do
número do ano passado. 
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CORROSÃO/SANEAMENTO
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Anunciado em 2019 como o maior
investimento privado dos últimos vinte anos
no estado de São Paulo, a expansão de R$ 7,5
bilhões da planta de celulose da Bracell, em
Lençóis Paulista, garantiu a operação de boa
parte dos fabricantes de tanques, tubos e
equipamentos especiais de compósitos no
ano passado. Não fosse o Projeto Star, nome
da tacada dada pela Bracell, o mercado
especializado em transformar resinas éster-
vinílicas em soluções contra a corrosão ficaria
praticamente parado, pois boa parte dos
projetos previstos foi adiada devido à
pandemia. 

Com a virada do ano, projetos e manutenções
postergadas em 2020 foram tiradas da gaveta
ao longo do primeiro semestre, tanto que a
demanda por compósitos para aplicações em
ambientes corrosivos subiu cerca de 20%,
com destaque aos pedidos feitos por
indústrias químicas e usinas de álcool e
açúcar. Esse ritmo deve ser mantido até
dezembro, mas nem tudo são flores. Escassez
de matérias-primas – fibra de vidro – e
elevações importantes nos preços – fibra de
vidro e resina – têm impactado diretamente a
lucratividade dos transformadores. A situação
só não é pior porque o aço, concorrente
direto dos compósitos, nunca esteve tão caro. 

Na área de saneamento, a grande notícia de
2020 foi a publicação (enfim!) do Marco
Regulatório. Em linhas gerais, a lei determina
que, até 2033, 99% da população brasileira
deverá ser atendida com água tratada e 90%
com coleta e tratamento de esgoto. O setor de
compósitos aplaudiu de pé, afinal, 24 estados
da federação precisam aumentar seus
investimentos para dar conta das exigências da
nova legislação. 

Por ora, alguns sinais já são sentidos pela
cadeia produtiva do material, sobretudo pelas
microempresas, que têm preferência dos
órgãos públicos em processos licitatórios.
Também tem sido notado um aumento da
demanda por tanques e tubos que farão parte
de estações de tratamento de água e efluentes
(ETA/ETE) de grandes indústrias – um ano após
a aprovação do marco, 33% dos investimentos
em saneamento vieram da iniciativa privada.
Destaque ainda para o aquecimento da venda
de reservatórios de compósitos para a
armazenagem de água em condomínios
residenciais.  



ENERGIA
No Brasil, o destaque das aplicações de
compósitos em energia elétrica fica por
conta dos postes. A demanda de 2020
cresceu cerca de 10%, muito devido aos
grandes projetos fechados um ano antes –
CPFL, NeoEnergia e ENEL, juntas, investiram
ao redor de R$ 140 milhões no período.
Estima-se que os transformadores tenham
produzido 160 mil postes de compósitos no
ano passado, sendo que uma fatia inferior a
4% desse montante foi exportada.

Já no primeiro semestre deste ano a
produção andou de lado. Primeiro, porque
as concessionárias estão pleiteando
reequilíbrio financeiro junto à Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), depois
que as tarifas foram reduzidas durante a
pandemia. Isso significou uma barreira aos
novos projetos. Segundo, porque contratos
mais antigos foram inviabilizados devido à
alta das matérias-primas – alguns players
têm preferido paralisar suas linhas a seguir
produzindo com valores acertados antes
dos aumentos. Portanto, no cômputo geral,
2021 deve fechar bem semelhante ao ano
passado em termos de volume de postes
fabricados.

Em relação à energia eólica, campo
majoritário para aplicações de compósitos
à base de epóxi, mas não só – estima-se
que 6 mil toneladas de resina poliéster
sejam consumidas por esse setor
anualmente no Brasil –, 2020 foi um bom
ano. O país recebeu 66 novos parques e
outros 14 foram repotenciados, elevando
em 14,89% a potência (total de 17,75 GW).
Ao todo, 647 aerogeradores foram
instalados em quatro estados, alta de
114% frente a 2019. E o cenário poderia
ser ainda melhor não fosse a interrupção
dos leilões, fruto da queda do consumo de
energia por causa da pandemia. 

A primeira metade de 2021 marcou o início
da operação de 49 novos parques, que
reúnem 444 aerogeradores. Para efeito de
comparação, no mesmo período do ano
passado foram 21 novos parques e 190
aerogeradores. Somadas às expansões nos
parques já em atividade, até julho o Brasil
passou a contar com mais 537 aero-
geradores, e a expectativa é que 2021
termine com 748 aerogeradores, alta de
15% na comparação com 2020.
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AGRONEGÓCIO
2020, ano para ser esquecido por quase
todos os ramos de atividade, ficará na
memória do agronegócio brasileiro por
causa do crescimento recorde de 24,31%.
Com esse resultado, o campo ampliou
para 26,6% a sua participação no PIB total
do Brasil – em 2019, foi de 20,5%. 

Diante de números tão resplandecentes,
não espanta que a venda de máquinas e
implementos agrícolas no ano passado
tenha crescido 27%, movimento que
puxou para cima os resultados de
fabricantes de capôs, tetos e para-lamas
de compósitos, entre outros componentes
de tratores, colheitadeiras e demais
veículos agrícolas. 

Para o ano, sensores do agronegócio
apontam para uma evolução ao redor de
5%, movimento que ajudará não só os
fabricantes de peças para implementos
como as montadoras de caminhões, que
não só já viraram a página de 2020 como
estão rodando praticamente a pleno
desde o início de 2021. 
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VESTUÁRIO
No mercado de vestuário, os compósitos
aparecem na forma de botões, produtos
cuja indústria foi uma das mais
prejudicadas pela pandemia. Comércio
fechado ou atuando em horários restritos
e o dinheiro sendo gasto com alimentação,
reformas e entretenimento doméstico
derrubaram o consumo de roupas em 23%
no ano passado. 

Resultado: cerca de 50% de queda na
demanda por botões fabricados
localmente. Vale a pena ressaltar que os
botões importados já respondem por 40%
do consumo brasileiro e que uma fatia ao
redor de 60% das roupas vendidas aqui é
importada, ou seja, são peças que já vêm
com botões. 
 

Depois do pesadelo vivido em 2020, a
situação começou a melhorar no
primeiro trimestre deste ano, até que
novos fechamentos do comércio foram
determinados pela administração pública
e, com isso, a venda de botões
novamente despencou. 

Com a vacinação em massa e a
reabertura dos estabelecimentos
comerciais, a expectativa dos fabricantes
é de fechar o ano empatando com o
resultado de 2019. 
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NÁUTICO
A busca pelo lazer mais "reservado" em
tempos de pandemia impulsionou em 20%
a venda de barcos no ano passado,
movimento que provocou filas de espera
de até quatro meses para a entrega de
embarcações, sobretudo de modelos
acima de 30 pés (cerca de 9 m). Muitos
estaleiros, com destaque aos que
transitam na raia do alto luxo, estão com a
sua produção tomada até o final de 2021.  

De toda a forma, é um segmento
promissor, principalmente se avaliado o
tamanho da costa brasileira e a ainda
baixíssima relação per capita de barcos
do país – 700 mil embarcações de lazer
para uma população de 210 milhões de
habitantes.
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Evidente que toda essa movimentação tem
refletido positivamente no balanço dos
fornecedores de matérias-primas para os
estaleiros, ainda que o setor náutico
represente historicamente muito pouco no
balanço da indústria de compósitos como
um todo. 



ARGENTINA

A economia argentina já vinha mal antes de eclodir a pandemia. Com o início da crise sanitária, então, o
tango desafinou de vez e foi impossível para o mercado de compósitos local, estimado em 40 mil toneladas
ano, escapar ileso. 

Essa situação durou toda a primeira metade de 2020, até que, em agosto, aconteceu uma agressiva
recuperação, movimento que ajudou a compensar a queda inicial e a fechar o ano de forma relativamente
equilibrada. Entre os segmentos de mercado de compósitos que melhor se comportaram em 2020,
destaque para a área de lazer, embarcações, piscinas e reformas em geral. Na mão oposta, construção civil,
infraestrutura e saneamento, todos muito dependentes da liberação de escassa verba governamental.

Com o país ainda sofrendo seguidos lockdowns no primeiro semestre de 2021, a economia argentina
permaneceu em recessão. De toda a forma, o mercado de compósitos local segue operando para entregar
projetos contratados no início – ou até antes – da pandemia e contando as horas para a reabertura total do
país e a volta à normalidade.  
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CHILE
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Ligada umbilicalmente às indústrias de mineração e pesca de salmão – dois grandes consumidores de
compósitos –, a economia chilena foi relativamente protegida por ações governamentais durante a
pandemia. Por exemplo, todas as empresas que de alguma forma atuam nesses dois mercados tiveram
autorização especial para continuar de portas abertas. Assim, o baque no setor de compósitos, sobretudo
no consumo de resinas éster-vinílicas para aplicações em mineração, quase não foi sentido. 

Ainda sobre o ano passado, vale a pena mencionar o inédito incentivo governamental na forma de
devolução de impostos, uma maneira encontrada pela administração pública para movimentar a
economia. O recurso inesperado fez com que o consumo de piscinas e banheiras de compósitos chegasse
quase à altura das Cordilheiras dos Andes. 

Este ano, todavia, começou morno, pois os anúncios de novos projetos estão mais devagar. O mercado de
compósitos deve manter a sua média histórica de 30 mil toneladas processadas no ano, aguardando
ansioso a aprovação dos investimentos em plantas dessalinizadoras de água. Há dez projetos desses na
gaveta do governo chileno, sendo que cada um deve demandar algo em torno de 500 toneladas de
compósitos na forma de tubos, tanques e acessórios.



COLÔMBIA
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Estimado em 35 mil toneladas/ano, o mercado colombiano de compósitos vinha aquecido até o início da
pandemia, puxado pelas aplicações em transportes, energia, saneamento e náutico. A demanda caiu de
forma generalizada entre março e julho, até ser recobrada em agosto, graças a duas ações do governo
local que soaram como música para a cadeia produtiva de compósitos.

Devido ao distanciamento social, a administração pública colombiana decidiu ampliar o acesso à internet
até as áreas mais remotas do país. Com essa medida, houve um boom na venda de postes de compósitos.
Em paralelo, o governo adquiriu mais ônibus, para que os veículos rodassem com ocupação de até 35% e,
assim, respeitassem os protocolos de segurança. Resultado: toneladas de resinas e fibras de vidro
transformadas em máscaras frontais e tetos, entre outras peças dos veículos.

O primeiro semestre de 2021 foi bastante positivo, com uma evolução ao redor de 15% frente ao resultado
de igual período do ano passado. Poderia ser o dobro, não fossem a escassez de matérias-primas e as
subidas vertiginosas de preços – em alguns casos, acima de 100%.



ALMACO
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Fundada em 1981, a ALMACO tem como
missão representar, promover e
fortalecer o desenvolvimento
sustentável do mercado de compósitos.
Com administração central no Brasil e
sedes regionais no Chile, Argentina e
Colômbia, a ALMACO tem cerca de 400
associados (empresas, entidades e
estudantes) e mantém, em conjunto
com o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), o Centro de
Tecnologia em Compósitos (CETECOM),
o maior do gênero na América Latina.

www.almaco.org.br
+55 11 3719-0098
marketing@almaco.org.br

Resultantes da combinação entre
polímeros e reforços – por exemplo,
fibras de vidro –, os compósitos são
conhecidos pelos elevados índices de
resistência mecânica e química,
associados à liberdade de design. Há
mais de 70 mil aplicações catalogadas
em todo o mundo, de caixas d'água,
tubos e pás eólicas a peças de barcos,
ônibus, trens e aviões.


