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Pesquisa mapeia o parque de
máquinas de transformação
de plásticos no Brasil
Chega à sua nona edição o Inventário Plástico Industrial, levantamento do parque de
máquinas para transformação de resinas termoplásticas que monitora sua evolução técnica,
industrial e econômica a cada dois anos. Mais uma vez, foram mantidas as mesmas
metodologias básicas de coleta e tratamento estatístico dos dados, de forma a preservar a
coerência na comparação com as informações publicadas nas edições anteriores.
Antonio Augusto Gorni, editor técnico

M

ais uma vez é publicado o Inventário Plástico Industrial
(PI), o levantamento bienal do parque de máquinas para transformação
de resinas termoplásticas que monitora sua evolução técnica, industrial
e econômica ao longo do tempo. Infelizmente, esta nona edição do Inventário novamente encontra a indústria brasileira ainda imersa na profunda crise que só piorou desde o último relatório, em 2014. Pelo menos
agora há bons motivos para acreditar
que chegamos a um ponto de virada, já
que o descalabro econômico foi tamanho que não restou alternativa à sociedade civil que não fosse o impeachment recém-impetrado. Portanto, esta
nona edição do Inventário PI ainda
refletirá as consequências de um quadro de profunda desarticulação econômica e perda de competitividade,
o qual não será revertido facilmente,
seja por sua gravidade em si, seja pelo
fato de a economia mundial ainda
estar sofrendo as consequências a
longo prazo do crack de 2008. Por
outro lado, esta é justamente a hora
de se planejar a estratégia para recuperar o atraso dos últimos anos e voltar a crescer de forma sustentável.

Como de praxe, foram mantidas as mesmas metodologias básicas de coleta e tratamento estatístico dos dados, de forma a preservar a coerência na comparação
entre as informações atuais e as
publicadas nas edições anteriores
deste inventário.
Agora em 2016 foram enviados
6.541 questionários para as empresas cadastradas no banco de dados
de PI, valor 2% superior ao verificado no último levantamento, de
2014, e praticamente igual ao levantamento de 2012. Apesar de o
número de questionários enviados
ter até aumentado um pouco, o
número de respostas espontâneas
e completas caiu bastante nesta
oportunidade: foram apenas 406,
representando um índice de retorno de apenas 6%, quase a metade dos 11% verificados em 2014
e 2012, e bem menor que o menor valor já observado, de 10%. É
muito provável que esse fraco retorno tenha tido como causa o
desânimo e o enxugamento de
mão de obra decorrentes da prolongada crise que aflige o setor
industrial do País.

Os dados solicitados às empresas
no questionário referem-se ao número de funcionários; setores para
os quais fornecem seus produtos;
número, tipo e idade das máquinas
utilizadas na transformação de resinas (classificadas em dez grandes grupos); e equipamentos comprados
nos últimos doze meses. A partir
dessas informações os dados foram
estruturados e analisados, de forma
a indicar a distribuição geográfica das
empresas e equipamentos, seu porte, faixas de idade das máquinas e
as últimas aquisições feitas.
Mais uma vez os dados obtidos
nesta edição do Inventário PI foram
analisados por um programa estatístico de tabulação, sendo os resultados expandidos para as 6.541 empresas consultadas na elaboração deste
trabalho. Acredita-se que essa expansão estatística seja razoavelmente fidedigna, pois todas as empresas
participantes deste levantamento
dedicam-se exclusivamente à transformação de plásticos e estão plenamente caracterizadas com base em
informações completas sobre seus
equipamentos disponíveis no chão
de fábrica e produtos finais.

37 – PLÁSTICO INDUSTRIAL – OUT. 2016

Fig. 1 – Distribuição geográfica relativa dos transformadores brasileiros
de resinas plásticas determinada a partir dos dados levantados
por PI em 2016 (406 respostas)

Distribuição geográfica

Fig. 2 – Distribuição relativa dos transformadores de plástico brasileiros
de acordo com o número de empregados, determinada a partir
dos dados levantados por PI em 2016 (406 respostas)

Número de empregados

de 2014 e dentro da faixa histórica de 13 a 21% definida pelos dados históricos do Inventário PI;
Entre
100 e 500 empregados: 17%,
•
apenas 1% acima do observado em
2014 e dentro da faixa histórica
do Inventário PI para esta classe
de estabelecimento, entre 15 e
17%. É curioso notar que, nesta
oportunidade, a participação desta classe de porte foi ligeiramente superior à anterior, ao contrário do normalmente observado;
• Entre 501 e 1.000 empregados:
4%, o mesmo valor de
2014 e 2012; é curioso
notar que este segmento teve aumento contínuo em sua participação,
desde o 1% anotado em
2000, para 2% em 2010,
e os atuais 4% a partir de
2012, a qual vem se mantendo nos últimos anos;
• Mais de 1.000 empregados: 4%, um pouco acima da faixa histórica
estabelecida nos últimos
16 anos, que vem variando entre 2 e 3%.

Da mesma forma como tradicioA figura 2 mostra as respostas sonalmente vem ocorrendo no Inbre o número de empregados dos
ventário PI, o País foi subdividido
transformadores brasileiros de resinas seguintes regiões geográficas
nas plásticas. Os resultados de 2016
para fins de análise: Grande São
podem ser sintetizados como segue:
Paulo, interior do Estado de São
• Até 50 empregados: 59%, valor
menor que os 62% de 2014, mas
Paulo, estados do Rio de Janeiro,
dentro da faixa histórica estabeMinas Gerais, Paraná, Santa Catalecida pelo Inventário PI, a qual
rina, Rio Grande do Sul e Outros.
varia entre 57 e 67%;
A distribuição das empresas no território nacional (figura 1) mos• Entre 50 e 100 empregados: 16%,
exatamente o mesmo percentual
trou-se praticamente igual à verificada na última edição
do Inventário PI, publicada em 2014, com
variações de, no máximo, um ponto percentual, exceto no caso da
capital de SP, cuja participação caiu 3%, e do
interior de SP e dos
outros estados, cuja
participação aumentou
em 2% em cada caso.
De toda forma, mais
uma vez, foi ratificada
basicamente a mesma
distribuição geográfica
dos transformadores
nacionais de resinas
observada ao longo dos
últimos 16 anos. Todas
as variações verificadas
encontram-se dentro
da dispersão estatístiFig. 3 – Distribuição do número de transformadores em função do
ca constatada durante
número de empregados e localização geográfica. Dados obtidos no
o período.
Inventário PI de 2016 (406 respostas)

Essas variações pontuais estão coerentes
com os resultados anteriores obtidos pelo Inventário PI, os quais indicam relativa estabilização da distribuição do
porte dos transformado-

INVENTÁRIO

38 – PLÁSTICO INDUSTRIAL – OUT. 2016

res de resina plástica no Brasil. Esses resultados parecem indicar que,
afinal, a queda significativa do número de questionários respondidos
parece não ter afetado muito a qualidade dos dados obtidos.
Mais uma vez o Inventário PI
apontou a predominância, em escala nacional, de micro e pequenas empresas entre os transformadores brasileiros de resinas plásticas, conforme mostra a figura 3. Já
as companhias de porte máximo
(mais de 500 empregados), mais
uma vez, se concentraram em São
Paulo, onde estão 47% delas. Contudo, este valor foi inferior aos 56%
observados em 2014.

Áreas de atuação
Como já se tornou usual ao longo das várias edições do Inventário
PI, foi mais uma vez constatado que
os transformadores brasileiros não se restringem a
atender apenas a um setor do mercado consumidor, estratégia que permite minimizar os efeitos de
crises em segmentos específicos. Nesta oportunidade o ranking dos setores
atendidos pelos transformadores de resinas foi o
seguinte:
1. Embalagens: nada
de novo sob o sol, já que
este setor sempre foi a
preferência dos transformadores de resinas. O
Inventário PI deste ano
registra que 39% dos
transformadores atuam
nesse segmento, conforme mostra a figura 4. Essa
participação relativamente alta está mais próxima
de valores do passado,
quando alcançou 44%
(2006) e 40% (2008);
mais recentemente essa
participação tinha caído,
conforme mostra a evolu-

ção a seguir: 31% (2014), 38%
(2012) e 37% (2010). De toda forma, a maior consciência ecológica
dos consumidores, associada a iniciativas de restrição ao uso de saquinhos plásticos e embalagens
descartáveis, deixa pouca esperança de que esse setor venha a ter
maior participação no futuro.
2. Indústria automotiva: outra preferência consagrada que se
confirmou mais uma vez, com 31%
dos estabelecimentos executando
suas encomendas. Esse valor é maior
que os 29% anotados em 2014 e
2012 e idêntico ao de 2010, quando terminou uma fase de crescimento que havia se iniciado em
2006, quando só 25% dos transformadores a atendia. É confortador
constatar que essa participação tenha se mantido estável e com viés
de alta, mesmo considerando a

enorme crise que esse setor vem
passando desde o ano passado.
3. Construção civil: também
manteve sua posição o setor que
atualmente vem sendo atendido por
29% dos transformadores de plásticos nacionais, um valor maior que os
25% verificados em 2014 e 2012, e
mesmo os 26% de 2010, quando a
economia estava bem melhor. Também é curioso notar o aumento relativo de fornecedores que atendem
outro setor bastante golpeado pela
atual crise econômica.
4. Utilidades domésticas: manteve sua tradicional cadeira cativa
nesta edição, sendo atendido em
2016 por 24% dos transformadores,
um leve aumento em relação aos 21%
de 2014, 19% de 2012 e 20% de
2010. Desta vez foi superada a faixa
histórica deste segmento, que oscilou entre 19% e 21% até a
edição passada do Inventário PI.

Fig. 4 – Distribuição de transformadores de acordo com o segmento de
mercado em que atuam, determinada a partir dos dados coletados pelo
Inventário PI. O número total de respostas excede o número total de
questionários (406), uma vez que cada transformador geralmente
trabalha para mais de um segmento de mercado

5. Agricultura: este
setor nunca teve grande
preferência por parte dos
transformadores de resinas, tendo ocupado o décimo lugar, com 10% de
participação, na edição de
2014 do Inventário PI.
Agora, surpreendentemente, foi constatado que esse
setor vem sendo atendido
por 21% dos transformadores. Muito provavelmente isso pode ser atribuído à relativa imunidade do agronegócio à atual
crise financeira. Contudo,
o baixo índice de retorno
dos questionários preenchidos este ano recomenda que esse resultado seja
visto com alguma cautela.
6. Máquinas e equipamentos: o setor apresentou um recorde histórico este ano, já que foi
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atendido por 20% dos transformadores, continuando a expansão que vinha ocorrendo há alguns anos: 17%,
18% e 19% em 2010, 2012 e 2014,
respectivamente. O fato se torna
mais curioso ainda quando se considera que este setor foi particularmente afetado pela crise industrial
que assola o País. Resta saber se essa
situação vai se manter no futuro.
7. Eletroeletrônica: foi deslocado do sexto para o sétimo lugar, apesar de sua participação atual de 17%
ter sido um pouco maior que os 16%
de 2014. Contudo, esses resultados
parecem estar dentro da faixa histórica deste setor, que tem
variado entre 14 e 19%: em
2012 foi obtido o mesmo
valor agora observado, enquanto em 2010 sua participação foi de 19%.
Os demais setores –
móveis, eletrodomésticos,
brinquedos, fios e cabos,
calçados e outros – mais
uma vez tenderam a se
manter estáveis, como
vem ocorrendo ao longo
das várias edições do Inventário PI, tendo oscila-

do dentro de alguns poucos pontos
percentuais. Convém lembrar que
nesta edição foi incluído o setor
Médico-hospitalar, que ocupou
a oitava posição (16%), valor um
pouco abaixo do verificado para o
setor de eletroeletrônica.

Reciclagem de rejeitos
próprios e pós-consumo
Curiosamente, a proporção de
transformadores de resinas que reciclam seus rejeitos de produção se
manteve exatamente igual à do último Inventário PI: 68%, contra 32%
que não procedem de tal forma, pois

muito provavelmente terceirizaram
essa atividade, conforme indica a figura 5. Vale lembrar que essa proporção já foi bem mais alta entre
2002 e 2008, variando entre 79% e
81%; contudo, a partir de 2010, essa
fração passou a variar entre 65% e
72%. As causas parecem ser as mesmas já apontadas nas edições anteriores deste inventário, ou seja, redução dos índices de rejeitos e/ou encaminhamento dos mesmos para empresas especializadas nessa atividade, implicando custos menores associados ao seu beneficiamento.
A distribuição do número de moinhos para trituração de sucata plástica instalados nas empresas de transformação de
resinas determinada em
2016 é mostrada na figura
6. Os principais resultados
agora obtidos são discutidos a seguir:

Fig. 5 – Distribuição do número de transformadores brasileiros de
resinas plásticas que reciclam seus rejeitos. Dados obtidos no
Inventário PI efetuado em 2016 (406 respostas)

- 1 moinho/empresa:
33%, valor virtualmente
idêntico aos 34% anotados
em 2014 e coerente com a
faixa histórica de variação
determinada pelas sucessivas edições do Inventário PI (34 a 36%);
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- 2 moinhos/empresa:
28%, bem próximo dos
30% anotados em 2014 e
da faixa de variação história (28 a 30%);

2012, quando regiões como
Grande São Paulo e Santa
Catarina mal tinham 40%
de transformadores que reaproveitavam esses rejeitos.
Em 2016 foi observado o
- 3 moinhos/empresa:
seguinte ranking de recicla15%, um pouco menor
gem interna: Rio de Janeique os 17% de 2014, mas
ro (80%), seguindo-se Midentro da série histórica
nas Gerais (74%) e Outros
(14 a 17%);
(70%). Em 2014 a situação
havia sido similar: Minas
- 4 moinhos/empreGerais (83%), Rio de JaneiFig. 6 – Distribuição do número de moinhos trituradores usados na
sa: 7%, algo superior
ro (79%) e Santa Catarina
trituração de material pós-processamento. Dados obtidos no
aos 5 de 2014.
(73%). Em termos de méInventário PI efetuado em 2016 (406 respostas)
dia geral, a fração de transComo se pode observar, esses danos 60% deles reaproveitam os desformadores que reciclam seus rejeitos
dos não mostram alterações relevancartes de sua produção, ao contrário
internamente se manteve curiosamentes em relação aos obtidos em 2014.
do que havia sido observado em
te constante (68%) em 2016 e 2014.
Vale ressaltar o aumento da participação de empresas com mais de 6
moinhos trituradores, que passou de
7% em 2014 para 11% em 2016. Esta
evolução atípica é uma tendência a
ser confirmada no futuro.
A proporção de transformadores de
resinas que processam sobras de processo em cada região do País pode ser
vista na figura 7. A exemplo do que
já havia sido observado em 2014, também agora a proporção desses transformadores pouco variou de região
Fig. 7 – Proporção de transformadores que usam resina reciclada como matéria-prima.
para região: em todas elas, pelo meDados obtidos no Inventário PI de 2016 (406 respostas)

INVENTÁRIO
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postos, máquinas para a
produção de filmes casting
(por evaporação de solvente) e calandras/equipamentos para extrusion coaA metodologia de exting, termoformadoras e ropansão estatística aplicada
tomoldadoras. Nesta oporà amostragem agora obtitunidade, pela primeira
da (361 questionários adevez, foi feita uma subdiviquadamente preenchidos
são das injetoras conforme
no quesito “Equipameno seu tipo de acionamentos”) dentro do universo
to, hidráulico ou elétrico.
de transformadores naciAs distribuições dessas
Fig. 8 – Distribuição dos equipamentos disponíveis no parque brasileiro
onais de resinas plásticas
máquinas no parque de
de transformação de plásticos. Dados obtidos no Inventário PI
cadastrados por PI (6.569
transformadores de resifeito em 2016 (base de 72.788 máquinas)
estabelecimentos) perminas plásticas do Brasil são
tiu estabelecer que o parque de
questionários adequadamente premostradas na figura 8.
equipamentos é constituído por
enchidos que foram recebidos agoMais uma vez as injetoras domi72.788 máquinas, menos de 1% mera. Os equipamentos considerados
naram o parque nacional de máquinor que o número apurado na edino Inventário PI de 2016, como de
nas transformadoras de resinas, mas
ção passada do Inventário PI – uma
costume, incluem injetoras, sopraagora com participação de 62%, vavariação perfeitamente dentro da
doras, extrusoras-balão, extrusoras
lor significativamente menor que os
flutuação estatística, ainda mais conde filmes planos/chapas, extrusoras
68% que tradicionalmente apresensiderando o pequeno número de
de tubos/perfis, extrusoras para comtaram nos últimos oito anos. As ex-
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trusoras para filmes tubulares mantiveram o segundo lugar, só conseguido em 2014, com 9% de participação, confirmando agora a recuperação dos níveis de participação que
tiveram em 2004 e 2006. Contudo,
tiveram de compartilhar essa posição com as sopradoras, que ocuparam esse posto até 2012 e agora o
recuperaram. Vale lembrar que em
2012 suas posições foram iguais a, respectivamente, 10% e 7%. Este empate fez com que as extrusoras para
tubos e perfis ocupassem o terceiro
lugar, com 7% de participação, recuperando o posto que haviam perdido para as termoformadoras em
2014, quando apresentaram um mínimo histórico de participação (4%).
As termoformadoras bateram seu segundo recorde sucessivo depois da
forte expansão observada em 2014
(5% de participação), apresentando
agora 6%, mas isso não foi suficiente
para que mantivessem sua antiga
posição no ranking, tendo-a perdido
para as extrusoras para tubos e perfis. A participação das demais máquinas foi residual, totalizando cerca de
7% de todos os equipamentos.

2014. Contudo, em razão da intensa
e prolongada crise industrial que assola o País, o mais provável é que tenha ocorrido uma estabilização do
número desses equipamentos, sendo esse aumento nominal a uma consequência da flutuação estatística
normal dos dados.
A análise dos dados obtidos neste
levantamento sobre as injetoras hidráulicas permitiu elaborar as constatações descritas a seguir em função da distribuição das classes de
força de fechamento, conforme mostra a figura 9. Dada a total hegemonia desse tipo de injetora, a comparação foi feita com os dados das edições anteriores do Inventário PI, que
não consideraram seu tipo de acionamento. Eis os resultados de 2016:

• Até 200 t: 58%, valor muito similar aos 60% de 2014 e dentro da
faixa histórica revelada pelo Inventário PI (entre 54 e 66%);
• Entre 201 e 800 t: 35%, um aumento de 3% em relação a 2014 e
de 4% em relação a 2012, o que
mostra consistência na tendência
de aumento. Confirma-se mais
uma vez o descolamento dessa
Injetoras
classe de porte em relação à sua
faixa histórica, que entre 2000 e
Os dados levantados pela edição
2010 oscilou entre 23 e 26%;
2016 do Inventário PI indicaram a
Entre
801 e 1.200 t: foram mantidos
•
existência de 45.191 injetoras no
os 5% que já haviam sido observados
País, sendo 42.594 (94%) hidráuliem 2014, consolidando o aumento
cas e 2.597 (6%) elétricas. Isso indiem relação ao tradicional valor de 4%
ca um aumento de 6% no parque
que até então havia sido observado
desses equipamentos em relação a
nas várias edições do Inventário PI;
• Acima de 1.200 t:
2%, ligeiro recuo
dos 3% de 2014,
mas ainda está acima da faixa histórica observada nas
antigas edições do
Inventário PI, que
oscilava entre 1,0
e 1,5%.
A distribuição
das injetoras elétricas conforme
sua força de feFig. 9 – Distribuição do parque brasileiro de injetoras hidráulicas.
chamento, feita
Dados obtidos no Inventário PI de 2016 (base de 42.594 injetoras)
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pela primeira
vez nesta edição
do Inventário
PI, mostrada na
figura 10, permitiu as seguintes constatações:
• Até 200 t (4%
do total global): 36%, bem
inferior ao verificado para
as injetoras hiFig. 10 – Distribuição do parque brasileiro de injetoras elétricas.
dráulicas;
Dados obtidos no Inventário PI de 2016 (base de 2.597 injetoras)
• De 201 a 800 t
(8% do total global): 49%, maior
xa etária oscilava entre 27 e 29%
do que o observado para as injeentre 2006 e 2012;
Entre
10 e 19 anos: 25%, valor pratoras hidráulicas;
•
De
801
a
1.200
t
(14%
do
total
gloticamente
igual aos 24% de 2014,
•
bal): 12%, ou seja, mais do que o
mas ainda indicando envelhecidobro do observado para as
mento do parque de injetoras;
injetoras hidráulicas;
• A partir de 20 anos: 7%, valor abaixo da participação histórica desta
• Acima de 1.200 t (7% do total global): 3%, ligeiramente superior à
classe etária de injetoras, situação
observada para as injetoras hidráuque já havia ocorrido com os 8%
licas, mas apresentando a mesma
de 2014. Ela vem oscilando entre
ordem de grandeza.
9 e 12% desde 2006.
Como se pode observar, aparentemente a preferência por injetoras elétricas é maior na classe de
equipamentos de maior porte, acima de 200 t, caso em que as participações ultrapassam o valor médio global de 6% para esse tipo de
acionamento.
Em 2016 foi obtido o seguinte resultado em termos de distribuição
etária para injetoras com ambos os
tipos de acionamento:
• Até 5 anos: 33%, queda em relação aos 35% de 2014 e 36% de
2012. Este patamar mínimo havia
sido alcançado pela última vez em
2008. Isso parece indicar que a entrada em operação de novos equipamentos está sendo inferior ao
seu envelhecimento;
Entre
5 e 9 anos: 35%, valor su•
perior aos 33% de 2014. Essa tendência de envelhecimento é reforçada quando se lembra que a
participação histórica dessa fai-

A fusão dos dados sobre a faixa
etária e o porte dos equipamentos,
para ambas as formas de acionamento, mostra os seguintes perfis:
Até 200 t:
• 27% (0~4 anos): queda em relação aos 33% observados em 2010,
2012 e 2014, mais um sintoma de
envelhecimento;
• 36% (5~9 anos): superou os
31% de 2014, mantendo um patamar elevado em relação aos
27% de 2012 e 26% de 2011, indicando, mais uma vez, envelhecimento;
• 29% (10~19 anos): valor dentro
da faixa histórica, entre 29 e
31%, embora mais elevado que
os 27% de 2014, indicando envelhecimento;
9%
(>19 anos): valor inferior à
•
faixa histórica de variação de 12 a
13% que vinha sendo observado
desde 2008, embora inferior aos
10% de 2014.
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De 201 a 800 t:
• 44% (0~4 anos): o valor agora
anotado está mais próximo dos
42% de 2012 e 41% de 2010 do
que os 37% de 2014, o que parece indicar que o perfil etário das
injetoras desse porte encontrase estabilizado;
• 33% (5~9 anos): valor similar aos
34% de 2014, mais uma vez indicando estabilização etária após o
rejuvenescimento observado com
os 30% de 2012 e 28% de 2010;
• 19% (10~19 anos): índice idêntico aos 19% de 2014 e praticamente igual aos 20% de 2012, indicando estabilização etária;
4%
(>19 anos): queda significati•
va em relação aos 11% de 2014,
mas mais consistente que os 8%
de 2012 e 6% em 2010.
De 801 a 1.200 t:
• 29% (0~4 anos): significativa queda em relação aos 37% de 2014,
36% de 2012 e 38% de 2010, parecendo indicar envelhecimento
das injetoras deste porte, com
menor entrada de equipamentos
novos;
• 41% (5~9 anos): aumento significativo em relação aos 34% de
2014, 37% de 2012 e 29% em 2010,

mais uma vez indicando envelhecimento do segmento;
24%
(10~19 anos): aqui ocorreu
•
estabilização em relação aos 23%
de 2014;
• 5% (>19 anos): valor relativamente
compatível com os 7% de 2014 e
2010 e 4% de 2012.

• 0% (>19 anos): forte queda em
relação aos 7% de 2014 e 6% de
2012, causada provavelmente por
sucateamento dos equipamentos
mais antigos.

Sopradoras

Os resultados obtidos na preAcima de 1.200 t:
sente edição do Inventário PI, expandidos estatisticamente, indi• 38% (0~4 anos): ligeiro aumento
em relação aos 36% de 2014 e aincam a existência de 6.776 soprada melhor que os 31% de 2010,
doras no País, uma redução de 8%
indicando possível renovação desta
em relação ao verificado em 2014,
classe de porte de injetoras;
uma evolução que não causa surpresa em razão da prolongada cri• 38% (5~9 anos): curiosamente,
aqui também houve ligeira mese que aflige o País.
lhoria em comparação com os
36% observados
em 2014, ainda
maior em relação aos 2 8 %
de 2012;
• 24% (10~19
anos): a participação desta faixa
de idade relativamente avançada aumentou
em relação aos
Fig. 11 – Distribuições absoluta e relativa do parque brasileiro
18% de 2014 e
de sopradoras. Dados obtidos no Inventário PI de 2016
19% de 2012;
(base de 6.776 unidades)
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A análise dos dados coletados no
presente levantamento sobre as
sopradoras permitiu deduzir as
conclusões a seguir, em função da
distribuição da capacidade dos
equipamentos, conforme mostra a
figura 11:
• Até 1 l: 22%, ligeira redução em
relação aos 20% de 2014;
De
1,01 a 5 l: 35%, dado que con•
firma, mais uma vez, a queda na
participação desta classe dominante de sopradoras que vem ocorrendo há exatos dez anos: 42% (2014),
46% (2012), 48% (2010), 52%
(2008) e 58% (2006). Mais uma
vez, a causa apontada para esse
persistente declínio na participação desta classe de injetoras pode
ser a contração do mercado de bebidas carbonatadas em recipientes apresentando volumes superiores a 1 litro;
• De 5,01 a 20 litros: 24%, indicando ligeira recuperação em relação
aos 18% de 2014;
Superior
a 20 litros: 19%, valor que
•
já havia sido verificado em 2014.
A distribuição etária do parque
global de sopradoras em 2016 é a
seguinte:
• Até 4 anos: 30%, um quarto a menos em relação aos 40% de 2014 e
41% de 2012, indicando envelhecimento desses equipamentos;
• Entre 5 e 9 anos: 29%, aumento
em relação aos 23% observados tanto em 2014 como em 2012, possivelmente uma consequência da
diminuição da classe etária anterior;
• Entre 10 e 19 anos: 30%, ou seja,
aumento em relação aos 25% de
2014, mas praticamente igual aos
29% de 2012, indicando na prática certa estabilização;
• A partir de 20 anos: 12%, valor praticamente igual aos 13% de 2014,
ainda que superior aos 7% de 2012.
Mais uma vez foi constatado que
o parque nacional de sopradoras já
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foi mais novo, dado que a fração de
sopradoras com idade inferior a 10
anos, que agora foi igual a 59%,
apresenta a seguinte evolução histórica: 63% (2014), 64% (2012),
69% (2010) e 70% (2008).
A distribuição etária por porte de
sopradora verificada em 2016 é mostrada a seguir:
Até 1 l:
• 22% (0~4 anos): metade dos 44%
observados em 2014, indicação de
envelhecimento;
• 40% (5~9 anos): superou largamente os 16% de 2014, muito
provavelmente uma consequência da saída de injetoras da faixa
etária anterior;
29%
(10~19 anos): valor acima dos
•
22% de 2014, também indicando
envelhecimento;
• 9% (>19 anos): menos da metade
dos 19% de 2014, provável decorrência do sucateamento de máquinas antigas.
De toda forma, a fração de sopradoras desse porte com até 9
anos continuou crescendo, superando dessa vez o limite superior
da faixa histórica entre 50 e 60%
que vinha sendo observado ao longo das várias edições do Inventário PI. Essa evolução, embora um
pouco irregular, parece indicar
leve tendência global de rejuvenescimento: 62% (2016), 60%
(2014), 50% (2012), 59% (2010)
e 54% (2008).
De 1,01 até 5 l:
• 23% (0~4 anos): bem abaixo dos
33% de 2014, indicando envelhecimento;
• 27% (5~9 anos): valor similar aos
24% de 2014;
• 37% (10~19 anos): ligeiro aumento em relação aos 31% de 2014;
• 13% (>19 anos): virtualmente
igual aos 12% de 2014.
A participação dessa classe de porte de sopradora com menos de dez
anos de uso continuou a cair em
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2016, indicando envelhecimento:
50% (2016), 57% (2014), 62% (2012)
e 66% (2010).
De 5 até 20 l:
• 47% (0~4 anos): virtual estabilização em relação aos 45% de 2014;
• 23% (5~9 anos): idem, em relação aos 26% de 2014;
• 22% (10~19 anos): idem, em relação aos 20% de 2014;
8%
(>19 anos): idem, em relação
•
aos 9% de 2014.
Em 2010 o perfil das sopradoras
desse porte foi bem mais atualizado, já que 60% tinham menos de 5
anos, 32% entre 5 e 9 anos, 7% entre 10 e 19 anos e 1% com 20 anos
ou mais. A participação de sopradoras desse porte com até 9 anos
de idade vem decrescendo continuamente, ainda que, na prática,
tenha se estabilizado no último
biênio: 70% (2016), 71% (2014),
77% (2012) e 92% (2010).
Acima de 20 l:
• 29% (0~4 anos): grande redução
em relação aos 45% de 2014, indicando envelhecimento acentuado;
• 27% (5~9 anos): aumento em relação aos 23% de 2014;
• 27% (10~19 anos): grande aumento em relação aos 19% de 2014;
17%
(>19 anos): aumento em re•
lação aos 12% de 2014.

inferior a 10 anos ao longo dos últimos anos: 56% (2016), 68%
(2014), 65% (2012), 82% (2010) e
94% (2008). Esse envelhecimento
acentuado pode decorrer do maior
investimento necessário em equipamentos de porte maior, um fator crítico em tempos de crise.

Extrusoras-balão
A aplicação do método de expansão estatística dos dados obtidos em 2016 estimou a quantidade de extrusoras-balão do parque
brasileiro de transformação de
plásticos em 6.147 unidades, um
aumento de 5% em relação a 2014.
Seria mais prudente assumir que
esse aumento discreto sinaliza, na
verdade, uma tendência de estabilização do número dessas máquinas, mas é conveniente notar que
também ocorreu um aumento de
5% do número desses equipamentos em 2014.
Este ano a distribuição por porte
das extrusoras-balão ficou definida
da seguinte maneira, conforme mostra a figura 12:
• Até 80 kg/h: 58%, resultado virtualmente igual aos 56% de 2014;
• De 81 a 150 kg/h: 27%, bem maior
que os 19% de 2014;
De
151 a 300 kg/h: 12%, valor si•
milar aos 10% de 2014;
• Acima de 300 kg/h: 3%, voltando a apresentar valores mais
compatíveis com a sua faixa his-

O aumento de participação observado nas classes etárias mais antigas provavelmente se deveu
ao ingresso de
sopradoras provenientes das
classes etárias
anteriores. O
envelhecimento fica ainda mais
patente ao se
considerar a evolução da participação de sopradoras desse porFig. 12 – Distribuição do parque brasileiro de extrusoras-balão.
te com idade
Dados obtidos no Inventário PI de 2016 (6.147 unidades)

INVENTÁRIO

48 – PLÁSTICO INDUSTRIAL – OUT. 2016

tórica de variação (3 a 8%) do
que os 15% verificados em 2014,
o que provavelmente constituiu
uma flutuação estatística.

com os 50% de 2012 e 59% de 2010.
Por esse motivo, talvez seja mais correto apostar numa tendência de estabilização etária.

A atual distribuição etária global
das extrusoras-balão está discriminada a seguir:

Entre 81 e 150 kg/h:
• 27% (0~4 anos): queda acentuada em relação aos 39% observados
em 2014;
• 48% (5~9 anos): quase 50% de aumento em relação aos 33% de
2014;
• 22% (10~19 anos): valor aproximadamente igual aos 24% de 2014;
• 3% (>19 anos): valor aproximadamente igual aos 4% de 2014.

• Até 4 anos de uso: 22%, valor bem
menor que os 38% de 2014;
Entre
5 e 9 anos: 39%, ligeiro au•
mento em relação aos 34% de
2014;
• Entre 10 e 19 anos: 30%, valor bem
superior aos 22% de 2014;
• A partir de 20 anos: 9%, valor pouco maior que os 7% de 2014.
Esta evolução – forte diminuição
da participação da classe etária mais
jovem e aumento da participação das
demais – indica sensível envelhecimento das extrusoras-balão, ao contrário do que havia sido observado
no último Inventário PI. A participação de equipamentos com 9 anos
de uso passou de 72% para 61% entre 2014 e 2016, corroborando essa
conclusão.
A distribuição etária por porte de
extrusora-balão determinada em
2016 é apresentada abaixo:
Até 80 kg/h:
• 16% (0~4 anos): menos da metade dos 34% observados em 2014;
• 35% (5~9 anos): praticamente
igual aos 36% de 2014;
• 36% (10~19 anos): 50% de aumento em relação aos 21% de
2014;
13%
(>19 anos): valor superior aos
•
9% de 2014.
Esses resultados parecem indicar
envelhecimento acentuado dessa
classe de porte de extrusoras-balão,
como já havia sido verificado para o
parque global desses equipamentos.
Por outro lado, deve-se notar que a
participação de equipamentos com
até 9 anos de uso em 2016 foi igual
a 51%, valor bem inferior aos 70%
de 2014, mas bem mais compatível

Também nesta classe de porte de
extrusoras-balão ocorreu queda na
participação da classe etária mais
nova e aumento ou estabilização das
demais. Mas, agora em 2016, a participação de equipamentos com até
9 anos de idade foi igual a 75%, mantendo a tendência de crescimento
observada ao longo dos últimos anos:
72% (2014) e 58% (2012), o que indica que essa classe de extrusorasbalão ainda não está tão velha assim.
• Entre 151 e 300 kg/h:
• 39% (0~4 anos): ligeiro declínio
em relação aos 43% observados em
2014;
46%
(5~9 anos): mais de 50% de
•
aumento em relação aos 30% de
2014;
• 15% (10~19 anos): redução em relação aos 24% de 2014;
• 0% (>19 anos): queda em relação
aos 4% de 2014.
O padrão se repetiu: queda na
participação da classe etária mais
jovem e aumento da classe imediatamente superior. A participação
de equipamentos com até 9 anos
em 2016 foi igual a 85%, valor bem
maior que os 73% de 2014 e 64%
de 2012, indicando que o envelhecimento ainda se encontra num estágio preliminar. A ausência de
equipamentos mais antigos pode
ser devida ao sucateamento de unidades obsoletas.
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Acima de 300 kg/h:
• 20% (0~4 anos): menos da metade dos 48% observados em 2014;
20%
(5~9 anos): redução consi•
derável em relação aos 28% de
2014;
• 60% (10~19 anos): aumento
atípico, quase o triplo em relação
aos 22% de 2014;
• 0% (>19 anos): queda em relação
aos 2% de 2014.
Agora em 2016 as extrusoras-balão desta classe de porte com até 9
anos de idade constituíram 40% da
população, valor bem inferior aos
76% de 2014 e 64% de 2012. A tendência ao envelhecimento repetiuse aqui, mas parece um pouco exagerada. Talvez o baixo retorno dos
questionários devidamente respondidos tenha afetado a precisão da resposta, sendo mais prudente esperar
a próxima edição do Inventário PI
para confirmar se o envelhecimento
foi, de fato, tão intenso assim.

Extrusoras para filmes
planos e chapas
A aplicação da expansão estatística aos dados obtidos pelo Inventário
PI 2016 permitiu apontar neste ano

a existência de
2.123 extrusoras
para chapas e
perfis, o que representou um
aumento de 60%
em relação às
1.325 unidades
registradas em
2014. Muito provavelmente esse
aumento atípico
se deve à quantidade insuficienFig. 13 – Distribuição do parque brasileiro de extrusoras para
te de questiofilmes planos e chapas. Dados do Inventário PI de 2016
nários respondi(base de 2.123 unidades)
dos para esta
edição do Inventário PI, o que
• De 151 a 300 kg/h: 25%, mais que
o dobro dos 11% de 2014 e acima
comprometeu a precisão dos resulde sua faixa histórica de particitados em alguns casos específicos.
pação, que normalmente variava,
Agora em 2016 foi constatada a seaté 2012, entre 14 e 17%;
guinte distribuição em termos de
porte de extrusoras para filmes pla• Acima de 300 kg/h: 47%, valor
inferior aos 63% de 2014, mas
nos e chapas, a qual é mostrada graacima de sua faixa histórica de
ficamente na figura 13:
participação, a qual normalAté
80
kg/h:
13%,
valor
muito
simente variava, até 2012, entre
•
milar aos 12% de 2014;
26 e 33%.
• De 81 a 150 kg/h: 15%, valor idêntico ao de 2014, repetindo o valor
A distribuição por idades das exmínimo e fora de sua faixa histótrusoras para filmes planos e charica de participação, a qual até
pas, determinada agora em 2016,
2012 variava entre 21 e 22%;
foi a seguinte:
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• Até 4 anos de uso: 23%, um pouco
mais que a metade dos 42% de
2014;
Entre
5 e 9 anos: 33%, ligeiro
•
declínio em relação aos 35% de
2014;
• Entre 10 e 19 anos: 36%, mais que
o dobro dos 17% de 2014;
• A partir de 20 anos: 9%, pouco
menos que o dobro dos 5% de
2014.
A tendência ao envelhecimento
deste tipo de extrusora ficou patente, já que as duas classes etárias mais jovens perderam participação, ao contrário das duas mais antigas. Agora em 2016 a participação desse equipamento com idade
inferior a 9 anos foi igual a 56%,
menor que os 77% de 2014 e exatamente igual ao verificado tanto
em 2012 como em 2010.
Desdobrando os presentes resultados conforme o porte das extrusoras para filmes planos e chapas,
observa-se que:
Até 80 kg/h:
• 20% (0~4 anos): virtualmente
igual aos 22% observados em 2014;
• 33% (5~9 anos): um quarto a
menos que os 44% de 2014;
• 33% (10~19 anos): 50% de aumento em relação aos 22%
de 2014;
• 13% (>19 anos): valor virtualmente igual aos 12% de 2014.
Embora o declínio na classe
etária mais nova tenha sido quase insignificante, ocorreu redução significativa na participação
da classe com idade entre 5 e 9
anos, o que parece ter sido causado pela passagem de parte de
seus integrantes para a classe imediatamente mais velha, com 10 a
19 anos de uso, cuja participação
aumentou significativamente. A
participação atual de equipamentos com até 9 anos de idade foi
de 53%, bem inferior aos 66% de
2016, mas ainda superior aos 49%
de 2012.
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Entre 81 kg/h e 150 kg/h:
• 17% (0~4 anos): menos de um
quarto dos 73% observados em 2014;
17%
(5~9 anos): quase o dobro
•
dos 9% de 2014;
• 66% (10~19 anos): mais de sete
vezes em relação aos 9% de 2014;
• 0% (>19 anos): diminuição em relação aos 9% de 2014.
As fortes oscilações observadas
neste segmento de extrusoras para
filmes planos e chapas não permitem a elaboração de conclusões confiáveis. É possível que os dados coletados tenham sofrido desvios em
razão do baixo retorno de questionários adequadamente preenchidos.
A participação atual de equipamentos dessa classe com até 9 anos de
idade foi igual a 34%, valor relativamente próximo dos 25% de 2010,
mas bem distante dos 82% de 2014
e 77% de 2012.
Entre 151 kg/h e 300 kg/h:
• 35% (0~4 anos): quase o triplo
dos 12% observados em 2014;
• 55% (5~9 anos): ligeiro aumento
em relação aos 51% de 2014;
• 7% (10~19 anos): menos de um
quinto dos 37% de 2014;
• 3% (>19 anos): ligeiro aumento
em relação aos 0% de 2014.
Neste caso observou-se uma rara
renovação de equipamentos, já que
as classes mais novas tiveram aumento em sua participação, ao contrário
das mais antigas. A evolução de equipamentos com até 9 anos de idade
foi a seguinte: 90% (2016), 63%
(2014) e 70% (2012), confirmando
a atual tendência de renovação.
Acima de 300 kg/h:
• 20% (0~4 anos): menos da metade dos 44% de 2014;
• 26% (5~9 anos): quase um terço
a menos em relação aos 37% de
2014;
42%
(10~19 anos): quase o triplo
•
dos 15% de 2014;
• 13% (>19 anos): mais do que o
triplo dos 4% de 2014.
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Neste caso específico, novamente foi constatada a tendência de
envelhecimento: as duas classes
mais novas perderam muita participação, a qual foi naturalmente
transferida para as duas classes
mais antigas. A evolução histórica
das extrusoras para filmes planos e
chapas desta classe de porte com
idade de até 9 anos é a seguinte:
46% (2016), 81% (2014), 42%
(2012), 67% (2010) e 73% (2008).
Como se vê, só em 2012 se observou resultado pior do que o atual.

Extrusoras de tubos e perfis
A aplicação da expansão estatística dos dados obtidos pelo Inventário PI 2014 permitiu apontar nesta oportunidade a existência de
4.791 extrusoras para tubos e perfis, uma redução de 3% em relação
a 2014. Contudo, considerando a
dispersão estatística natural, podese considerar que, na prática, houve uma estabilização da quantidade desses equipamentos.
A distribuição global em termos de
porte obtida agora em 2016 é mostrada na figura 14. Os resultados foram os seguintes:
• Até 80 kg/h: 59%, valor muito próximo dos 56% de 2014;
De
81 a 150 kg/h: 20%, valor infe•
rior aos 25% de 2014;
• De 151 a 300 kg/h: 13%, valor praticamente igual aos 15% de 2014;
• Acima de 300 kg/h: 8%, aumento
em relação aos
4% de 2014.
Os resultados
agora obtidos estão muito próximos dos obtidos
em 2014, já que
as variações percentuais, para
mais ou para menos, oscilaram
somente alguns
poucos pontos
percentuais. As

unidades com porte mínimo, com
participação atual de 59%, continuaram a apresentar situação relativamente compatível com a sua faixa
histórica de variação, entre 50 e
57%, após o mínimo de 48% observado em 2012. A classe seguinte de
tamanho, com capacidade entre 81
e 150 kg/h apresentou, mais uma
vez, nova redução em sua participação na atual edição do inventário; os 20% agora observados se encontram fora de sua faixa histórica
de participação, a qual costumava
variar entre 29 e 36%. Por sua vez,
as extrusoras de tubos e perfis com
capacidade entre 151 e 300 kg/h
mantiveram participação historicamente alta, de 13%, continuando,
portanto, a estar bem acima de sua
faixa histórica, que oscilava entre 8
e 9%. Finalmente, a categoria de
porte máximo, com capacidade de
301 kg/h ou superior, apresentou
agora participação de 8%, valor um
pouco fora de sua faixa histórica de
variação, de 3 a 6%.
A distribuição etária global das extrusoras para tubos e perfis determinada em 2016 é a seguinte:
• Até 4 anos: 35%, aumento superior a um quinto em relação aos
29% de 2014;
Entre
5 e 9 anos: 28%, aumento
•
em relação aos 23% de 2014;
• Entre 10 e 19 anos: 28%, redução de pouco menos de um terço em relação aos 39% do último
Inventário PI;

Fig. 14 – Distribuição do parque brasileiro de extrusoras para tubos e
perfis. Dados do Inventário PI de 2016 (base de 4.791 unidades)
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• A partir de 20 anos: 9%, valor praticamente igual aos 8% verificados
em 2014.
Observa-se que houve um ligeiro rejuvenescimento do parque de
extrusoras para tubos e perfis entre 2014 e 2016, já que as duas classes etárias mais novas tiveram aumento em sua participação, em detrimento das demais. Contudo, a
evolução histórica da participação
desse equipamento com idade de
até 9 anos mostra que essa situação
foi ainda melhor em outros anos:
63% (2016), 52% (2014); 71%
(2012) e 68% (2010).
O desdobramento do perfil etário conforme o porte das extrusoras
para tubos e perfis forneceu os seguintes resultados:
Até 80 kg/h:
• 29% (0~4 anos): virtualmente
igual aos 27% observados em 2014;
• 28% (5~9 anos): 40% de aumento em relação aos 20% de 2014;
33%
(10~19 anos): valor signifi•
cativamente menor que os 46%
de 2014;
• 10% (>19 anos): valor pouco acima dos 7% de 2014.
O rejuvenescimento que havia
sido constatado já no parque global desses equipamentos se confirmou para essa classe de porte mínimo, já que houve aumento da
participação das classes etárias mais
novas em detrimento das mais velhas. A evolução histórica da participação de unidades deste equipamento com até 9 anos de idade confirma esta conclusão: 57% (2016),
47% (2014) e 58% (2012).
Entre 81 e 150 kg/h:
• 40% (0~4 anos): aumento em relação aos 34% observados em 2014;
• 28% (5~9 anos): idem aos 22% de
2014;
25%
(10~19 anos): redução em
•
comparação com os 29% de 2014;
• 8% (>19 anos): um pouco mais da
metade dos 15% de 2014.
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A situação observada na classe de
porte anterior se repetiu aqui, tendo também sido confirmada pela série histórica de equipamentos com
até 9 anos de idade: 68% (2016),
56% (2014), 75% (2012), 63%
(2010) e 60% (2008).
Entre 151 e 300 kg/h:
• 59% (0~4 anos): bem mais do que
o dobro dos 22% observados em
2014;
• 18% (5~9 anos): menos da metade dos 41% de 2014;
• 15% (10~19 anos): idem em relação aos 37% de 2014;
• 9% (>19 anos): aumento em relação aos 0% de 2014.
Neste caso o rejuvenescimento
ficou ainda mais explícito. De toda
forma, o resultado agora obtido está
mais próximo do observado na evolução histórica da participação de
extrusoras para tubos e perfis com
idade de até 9 anos: 77% (2016),
63% (2014), 87% (2012) e 77%
(2010 e 2008).
Acima de 300 kg/h:
• 33% (0~4 anos): declínio radical em relação aos 57% observados em 2014;
• 48% (5~9 anos): mais que o triplo dos 14% de 2014;
19%
(10~19 anos): quase um ter•
ço a menos do que os 29% de
2014;
• 0% (>19 anos): situação inalterada
em relação a 2014.
Nesta classe de porte de extrusoras para tubos e perfis ocorreu o
contrário do observado para as demais, ou seja, certa tendência ao
envelhecimento, pelo menos na
classe mais nova. Como já se tornou uma tradição neste segmento
específico, mais uma vez não foram apontados equipamentos com
porte máximo apresentando idade
igual ou superior a 20 anos; isso
vem ocorrendo desde 2004, tendo
havido uma única exceção em
2006. Deve-se notar que, ao con-
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siderar a evolução histórica da participação de extrusoras para tubos
e perfis apresentando porte máximo e idade de até 9 anos, o envelhecimento não ficou tão evidente: 81% (2016), 71% (2014), 93%
(2012), 55% (2010) e 96% (2008).

Máquinas para produção
de filmes casting
Os dados expandidos de 2016 referentes às máquinas para produção
de filmes casting indicam a presença de
253 equipamentos desse tipo no Brasil, o que representou uma redução
de 35% em relação à edição
de 2014 do Inventário PI.
A figura 15 mostra a
distribuição de porte
desses equipamentos
conforme determinado
pela edição de 2016 do
Inventário PI. Os resultados obtidos estão listados a seguir:
• Até 80 kg/h: 14%, exatamente um quarto dos
56% de 2014;
• De 81 a 150 kg/h: 21%,
quase o dobro dos 11%
de 2014;

• De 151 a 300 kg/h: 0%, redução
em relação aos 5% de 2014;
Acima
de 300 kg/h: 65%, mais que
•
o dobro dos 28% de 2014.
Podem-se observar fortes oscilações nas participações dessas máquinas, particularmente nas classes extremas, com porte mínimo ou
máximo. Tudo indica se tratar de
flutuações estatísticas, que se tornam mais prováveis devido à menor quantidade de dados disponível para a elaboração desta edição
do Inventário PI.
O parque global de máquinas
para produção de filmes casting

apresentou agora em 2016 o seguinte perfil etário:
• Até 4 anos: 7%, um quarto dos 28%
de 2014;
• Entre 5 e 9 anos: 43%, quase o
dobro dos 22% de 2014;
• Entre 10 e 19 anos: 21%, virtualmente idêntico aos 22% do último Inventário PI;
A
• partir de 20 anos: 29%, idem aos
28% verificados em 2014.

Observou-se claro envelhecimento localizado desses equipamentos,
já que a classe mais nova apresentou
forte redução de participação, a qual praticamente
correspondeu ao aumento
da classe etária posterior.
As duas classes etárias mais
velhas não apresentaram
alterações significativas.
Por outro lado, a proporção de máquinas para produção de filmes casting com
até 9 anos de idade não
sofreu alteração: os 50%
agora obtidos representam
o mesmo valor obtido em
2014. Contudo, tais resulFig. 15 – Distribuição do parque brasileiro de máquinas para a
tados estão abaixo da faixa
produção de filmes casting. Dados do Inventário PI de 2016
histórica de variação para
(base de 253 unidades)
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esta proporção: 60% (2012), 61%
(2010) e 90% (2008).
A exemplo do que já tinha ocorrido na edição de 2014 do Inventário PI, ficou difícil identificar as
tendências etárias para cada classe
de porte deste equipamento ao
longo do tempo, já que várias delas encontram-se zeradas em razão
do pequeno número desses equipamentos.
Mais uma vez cabe lembrar que
tais resultados têm de ser vistos com
cautela, devido ao pequeno número de máquinas efetivamente declarado em relação ao universo total.
E, nesta edição específica, o baixo
número de questionários adequadamente respondidos piora ainda
mais essa situação.

Extrusoras para compostos
Esta é a segunda vez que os dados sobre extrusoras para compostos estão sendo incluídos no Inventário PI. A expansão estatística aplicada aos dados obtidos determina agora a existência de
1.049 unidades desse tipo no País,
um aumento ínfimo em relação
aos 1.043 equipamentos (0,6%)
observados em 2014. A distribuição dessas máquinas por classe de
porte pode ser vista graficamente
na figura 16, tendo sido obtidos
os seguintes resultados:
• Até 80 kg/h: 36%, aumento de um terço em
relação aos 27% de 2014;
• De 81 a 150 kg/h: 26%,
virtualmente igual aos
25% de 2014;
• De 151 a 300 kg/h: 19%,
redução de um terço em
relação aos 29% do último Inventário PI;
• Acima de 300 kg/h:
19%, resultado idêntico ao de 2014.
A exemplo do ocorrido na última edição do
Inventário PI, desta vez

foi confirmado que não houve diferenças significativas entre as várias classes de porte. Contudo,
agora a classe de porte mínimo
mostrou-se predominante, tomando o lugar da classe com capacidade entre 151 e 300 kg/h.
Em termos de idade, independentemente do porte, as extrusoras
para compostos apresentaram o seguinte perfil:
• Até 4 anos: 21%, redução de um
terço em relação aos 32% de 2014;
• Entre 5 e 9 anos: 47%, aumento
superior a 50% em relação aos 29%
de 2014;
Entre
10 e 19 anos: 29%, valor
•
virtualmente idêntico aos 26%
de 2014;
• A partir de 20 anos: 3%, menos
de um quarto dos 13% verificados em 2014.
Também aqui ocorreu envelhecimento localizado, já que a classe
etária mais jovem perdeu participação em favor da classe etária seguinte. Curiosamente, a classe mais
antiga também teve redução significativa em sua participação, provavelmente pelo sucateamento dos
equipamentos mais antigos. A participação de extrusoras para compostos com até 9 anos de idade foi
agora de 68%, valor um pouco maior
que os 61% de 2014.

A distribuição etária em função
das classes de porte das extrusoras
para compostos determinada agora
em 2016 foi a seguinte:
Até 80 kg/h:
• 14% (0~4 anos): um pouco mais
de um quarto dos 50% observados
em 2014;
• 38% (5~9 anos): mais que o dobro dos 15% de 2014;
43%
(10~19 anos): valor algumas
•
vezes maior que os 18% de 2014;
• 5% (>19 anos): menos de um terço dos 18% de 2014.
Observou-se nítido envelhecimento neste caso, com aumento significativo de participação das duas
classes etárias intermediárias. Agora
52% das extrusoras para compostos
possuem até 9 anos de idade, uma
redução apreciável em relação aos
65% observados em 2014.
Entre 81 e 150 kg/h:
• 0% (0~4 anos): redução radical
em relação com os 27% observados em 2014;
• 60% (5~9 anos): quase o dobro
dos 35% de 2014;
• 34% (10~19 anos): valor maior que
os 27% de 2014;
• 7% (>19 anos): valor menor que
os 11% de 2014.

O envelhecimento desta classe
de porte de extrusoras
para compostos ficou patente devido à ausência
de equipamentos com
até 4 anos de idade, um
fato muito raro – ou, talvez, até inédito – na história do Inventário PI.
Provavelmente os equipamentos dessa classe
etária se transferiram em
sua totalidade para a seguinte, a qual acabou
apresentando participação máxima. As duas classes etárias mais velhas
Fig. 16 – Distribuição do parque brasileiro de extrusoras para
compostos determinada a partir da expansão dos dados do
apresentaram variações
Inventário PI de 2016 (base de 1.049 unidades)
relativamente pequenas.
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Mas, de toda forma, a participação de equipamentos com até 9
anos de idade nesta classe de porte de extrusoras para compostos se
manteve constante: 60% em 2016
e 62% em 2014.
Entre 150 e 300 kg/h:
• 36% (0~4 anos): praticamente dobrou os 17% observados em 2014;
45%
(5~9 anos): virtualmente
•
idêntico aos 44% de 2014;
• 18% (10~19 anos): quase a metade dos 33% de 2014;
• 0% (>19 anos): zerou os 6% de
2014.
Já neste caso houve rejuvenescimento, uma vez que a classe etária
mais nova teve sua participação aumentada e a classe seguinte se man-

Também aqui ocorreu rejuvenescimento, com o aumento de participação de ambas as classes etárias mais
jovens. Agora 91% das extrusoras
para compostos com porte máximo
apresentam até 9 anos de idade, contra os 66% observados em 2014.

Calandras e equipamentos
de extrusion coating
A expansão estatística dos dados
coletados durante a elaboração do Inventário PI 2016 indica que atualmente existem 835 calandras e equipamentos de extrusion coating instalados
no País. Em tese isso implicaria uma
expansão de 39% no parque desses
equipamentos; contudo, devido à longa crise industrial, é mais provável
que esse resultado esteja associado

Fig. 17 – Distribuição do parque brasileiro de calandras e equipamentos de extrusion coating.
Dados do Inventário PI de 2016 (base de 835 unidades)

teve estável. Agora 81% desta classe
de porte de extrusoras para compostos apresentam até 9 anos de idade,
valor bem maior em comparação com
os 61% de 2014.
Acima de 300 kg/h:
• 45% (0~4 anos): mais de 20% de
aumento em relação aos 37% observados em 2014;
• 46% (5~9 anos): mais que o dobro dos 21% de 2014;
9%
(10~19 anos): praticamente
•
um terço dos 26% de 2014;
• 0% (>19 anos): zerou os 16% de
2014.

a flutuações estatísticas ocorridas nas
massas de dados analisadas nos dois
últimos anos.
A figura 17 mostra a distribuição
por classe de porte de calandras e
equipamentos de extrusion coating
determinada na edição de 2016 do
Inventário PI. Os resultados agora
obtidos estão descritos a seguir:
• De 10 a 100 m/min: 61%, valor
idêntico ao de 2014;
De
101 e 300 m/min: 39%, mais
•
que dobrando os 18% de 2014;
• Acima de 300 kg/h: 0%, radical redução em relação aos 22% de 2014.
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subdivididos por classes de porte.
Como já havia ocorrido nas várias
edições anteriores do Inventário PI,
também aqui ocorreram acentuadas
variações na participação das classes
de porte desses equipamentos. O
destaque agora foi o virtual desaparecimento dos equipamentos de
maior porte, justamente aqueles que
ocuparam o segundo lugar na edição passada. Isso indica que as flutuações estatísticas dos dados desses equipamentos são significativas,
e certamente foram agravadas pela
redução dos dados disponíveis para
a análise feita agora.
Nesta oportunidade foi obtido o
seguinte perfil etário para calandras
e máquinas para extrusion coating:
• Até 4 anos: 39%, aumento de mais
de um terço em relação aos 29%
de 2014;
• Entre 5 e 9 anos: 24%, mais que o
dobro dos 10% de 2014;
• Entre 10 e 19 anos: 26%, valor virtualmente idêntico aos 29% de
2014;
• A partir de 20 anos: 11%, quase
um terço dos 32% verificados em
2014.
Os dados atuais até parecem indicar rejuvenescimento do parque
de calandras e máquinas de extrusion
coating, já que as duas primeiras classes etárias apresentaram bom aumento de participação em detrimento
das duas últimas. Contudo, na verdade, a participação desses equipamentos com idade de até 9 anos apenas retomou seus valores históricos
após o valor mínimo pontual constatado em 2014, conforme mostra a sequência a seguir: 63% (2016), 39%
(2014), 60% (2012), 61% (2010) e
73% (2008).
Também no caso das calandras e
máquinas de extrusion coating, da mesma forma como já havia ocorrido na
edição de 2014 do Inventário PI, as
grandes variações dos dados entre as
sucessivas edições impedem uma análise mais consistente sobre a evolução
do perfil etário desses equipamentos

Termoformadoras

seguinte perfil etário para o parque
brasileiro de termoformadoras:
• Até 4 anos: 15%, menos da metade dos 38% de 2014;
• Entre 5 e 9 anos: 32%, praticamente igual aos 29% de 2014;
• Entre 10 e 19 anos: 34%, aumento significativo frente aos 24%
de 2014;
• A partir de 20 anos: 19%, mais que

Agora em 2016 o número total de
termoformadoras instaladas no Brasil, calculado pela expansão estatística a partir dos dados coletados pelo
Inventário PI, é de 4.574 unidades.
Este valor constitui uma expansão de
38% em relação a 2014. É curioso
notar que essa
tendência de
aumento é recorrente, tendo
sido igual a 77%
em 2012 e 23%
em 2014.
A distribuição
de termoformadoras por classe
de porte agora
obtida, subdividida conforme a
área da placa,
pode ser vista na
Fig. 18 – Distribuição do parque brasileiro de termoformadoras
figura 18. Os redeterminada a partir dos dados do Inventário PI de 2016
(base de 4.574 unidades)
sultados foram
os seguintes:
o dobro dos 9% verificados em 2014.
A significativa redução da classe
• Até 1.000 cm²: 31%, aumento de
etária mais nova, mais o aumento de
20% em relação aos 26% de 2014;
participação das classes mais antigas,
• De 1.001 a 3.000 cm²: 20%, menos da metade dos 46% de 2014;
evidenciou um certo envelhecimento desse tipo de equipamento. Tam• De 3.001 a 5.000 cm²: 35%, mais
que o dobro dos 16% de 2014;
bém houve queda evidente na parAcima
de
5.000
cm²:
14%,
quase
ticipação de termoformadoras com
•
igual aos 12% de 2014.
até 9 anos de idade, para 47%, valor
bem menor que o observado para a
Desta vez as termoformadoras com
correspondente faixa histórica: 67%
área de placa entre 3.001 a 5.000 cm²
(2014), 53% (2012), 71% (2010) e
apresentaram participação máxima, to79% (2008).
mando o lugar que as unidades com
O desdobramento da distribuição
1.001 a 3.000 cm² ocuparam na última
etária de termoformadoras em clasedição do Inventário PI. A classe de terses de porte (ou seja, área da placa)
moformadoras com porte mínimo, com
apresentou os seguintes resultados
área de placa de até 1.000 cm², apreagora em 2016:
sentou alguma recuperação de particiAté 1.000 cm²:
pação agora em 2016, mas ainda se
mantém abaixo dos 43% registrados em
• 11% (0~4 anos): menos de um
terço dos 39% observados em 2014;
2012, quando era a classe dominante
37%
(5~9 anos): praticamente
desse equipamento. Essa tendência pa•
igual aos 35% de 2014;
rece indicar um certo favorecimento
para a produção de peças de maior por• 48% (10~19 anos): o triplo dos
16% de 2014;
te por termoformação.
Agora em 2016 foi determinado o
• 4% (>19 anos): menos da metade
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dos 10% de 2014.
Confirmou-se neste caso o envelhecimento do parque global de
termoformadoras, tendo ocorrido
uma forte elevação da participação
da penúltima classe etária. Os 48%
de participação de termoformadoras com placa apresentando até
1.000 cm² e apresentando até 9
anos de idade, obtidos agora em
2016, representam um mínimo histórico, conforme mostra a série a
seguir: 74% (2014), 67% (2012),
53% (2010) e 71% (2008).
De 1.001 a 3.000 cm²:
• 20% (0~4 anos): um pouco mais
que a metade dos 34% observados
em 2014;
45%
(5~9 anos): mais que o do•
bro dos 21% de 2014;
• 31% (10~19 anos): resultado idêntico ao de 2014;
• 4% (>19 anos): pouco menos de
um terço dos 14% de 2014.
Nesta classe de porte de termoformadoras o envelhecimento se restringiu à classe etária mais nova; possivelmente, parte das unidades com
até 5 anos registradas em 2014 passou, agora em 2016, para a classe etária imediatamente seguinte. As clas-

ses etárias mais antigas apresentaram
leve redução de participação. Portanto, a participação de termoformadoras com área de placa entre 1.001
e 3.000 cm2, apresentando até 9 anos
de idade, se manteve agora dentro
de seus níveis históricos: 65%
(2016), 55% (2014), 42% (2012),
72% (2010) e 62% (2008).
De 3.001 a 5.000 cm²:
• 17% (0~4 anos): menos de um
terço dos 54% observados em 2014;
• 28% (5~9 anos): forte redução em
relação aos 46% de 2014;
• 31% (10~19 anos): reaparecimento após o 0% de 2014;
24%
(>19 anos): idem ao anterior.
•
Aqui o envelhecimento ficou
mais patente, devido à grande queda na participação das duas classes
etárias mais novas. Nota-se, contudo, que a total ausência de equipamentos com idade a partir de dez
anos, que havia sido verificada em
2014, é realmente muito atípica.
De toda forma, a atual participação
das termoformadoras do porte em
questão, com até 9 anos de idade,
apresentou valor mínimo dentro de
sua faixa histórica: 45% (2016),
100% (2014), 73% (2012), 57%

(2010) e 95% (2008).
Acima de 5.000 cm²:
• 15% (0~4 anos): menos da metade dos 32% observados em 2014;
• 9% (5~9 anos): pouco mais de um
terço dos 23% de 2014;
• 12% (10~19 anos): pouco mais de
um quarto dos 45% de 2014;
• 64% (>19 anos): reaparecimento
após o 0% de 2014.
Finalmente, também aqui o envelhecimento ficou bastante explícito, ainda que o salto de termoformadoras com porte máximo de
0 até 64%, ocorrido entre 2014 e
2016, tenha sido atipicamente radical. A fração de termoformadoras deste porte com idade de até 9
anos apresentou forte queda dentro de sua evolução histórica, mas
sua consistência somente poderá
ser confirmada nas próximas edições do Inventário PI: 24% (2016),
55% (2014), 64% (2012), 85%
(2010) e 96% (2008).

Rotomoldadoras
Nesta oportunidade a expansão
estatística permitiu registrar 1.049
unidades, um aumento de 32% em
relação a 2014, mas um número
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bem mais próximo das
de 2014;
1.219 unidades registra• 4% (>19 anos): um quinto dos 20% de 2014.
das em 2012. De toda
forma, esse número tem
O declínio da classe
variado bastante nos úletária mais jovem indica
timos anos, já que até
falta de renovação nesta
2010 ele apresentou vaclasse de porte de rotolores significativamente
moldadoras. Por outro
menores, oscilando entre
lado, a redução da parti522 e 568 unidades.
cipação de rotomoldadoComo sempre, a origem
ras desse porte apresendessas discrepâncias deve
tando idade a partir de
estar nas flutuações estadez anos, de 47% para
tísticas inerentes a um leFig. 19 – Distribuição do parque brasileiro de rotomoldadoras
4%, ocorrida entre 2014
vantamento de dados badeterminada a partir da expansão dos dados do Inventário PI de 2016
e 2016, parece exageraseado em respostas vo(base de 1.049 unidades)
damente atípica. A parluntárias – ainda mais
ticipação de rotomoldadoras com
agora em 2016, quando a fração de
crito a seguir:
idade de até 9 anos foi agora de
questionários adequadamente re• Até 4 anos: 34%, muito próximo
dos 37% de 2014;
96%, um valor bem fora de sua faicebidos alcançou um valor mínimo
xa histórica de variação: 53%
dentre todos os Inventários PI.
• Entre 5 e 9 anos: 47%, mais de 50%
de aumento em relação aos 30%
(2014), 74% (2012), 70% (2010)
A distribuição das rotomoldadoras
de 2014;
e 54% (2008). Logo, esta situação
conforme o seu porte, determinada
é duvidosa e está sujeita à confiragora em 2016, é apresentada na fi• Entre 10 e 19 anos: 14%, praticamente igual aos 17% de 2014;
mação futura.
gura 19, tendo sido obtidos os seguintes resultados:
• A partir de 20 anos: 5%, menos
De 151 a 500 kg:
que o triplo dos 16% verificados
Até
150
kg:
31%,
aumento
de
um
em
2014.
• 22% (0~4 anos): redução de pra•
quinto em relação aos 26% de
ticamente um terço em relação aos
2014;
32% de 2014;
Ou seja: as rotomoldadoras, ao
contrário do que ocorreu com a
• De 151 a 500 kg: 20%, menos da
• 39% (5~9 anos): mais de 20% de
metade dos 44% de 2014;
aumento em relação aos 32% de
maioria das máquinas para transfor2014;
mação de plásticos, não envelhece• De 501 a 1.000 kg: 35%, quase o
triplo dos 12% de 2014;
ram tanto em 2016, tendo ocorrido
• 28% (10~19 anos): leve redução
em relação aos 32% de 2014;
apenas uma pequena redução nomi• Acima de 1.000 kg: 14%, leve que11%
(>19 anos): quase o triplo
da em relação aos 18% de 2014.
nal da classe etária mais nova. As clas•
dos 4% de 2014.
ses mais antigas tiveram redução de
Como se pode observar, mais uma
participação. A participação de equiTambém para esta classe de porvez as rotomoldadoras de porte mépamentos com até 9 anos de idade
te de rotomoldadoras parece não
dio, com capacidade média entre 151
em 2016 foi igual a 81%, significatiter havido renovação suficiente em
e 1.000 t, apresentaram participação
vamente maior que os 67% de 2014.
termos de equipamentos novos, já
máxima. Em 2014 foi obtido o seguinte
O desdobramento do perfil etáque houve significativa redução na
perfil: até 150 kg de capacidade, 26%;
rio das rotomoldadoras em classes de
participação da classe etária mais
entre 151 e 500 kg, 44%; entre 501 e
porte, conforme os dados obtidos no
nova, que aparentemente foi par1.000 kg, 12%; e acima de 1.000 kg,
Inventário PI 2016, apresentou os
cialmente repassada para a classe
18%. A soma das participações das duas
seguintes resultados:
etária seguinte. Os 61% de particlasses intermediárias de porte foi agoAté 150 kg:
cipação correspondentes a essa
ra de 55%, valor praticamente idênticlasse de porte de rotomoldadoras
co aos 56% de 2014, mas também me• 29% (0~4 anos): quase um terço
a menos em relação aos 40% de
com idade de até 9 anos, registranor que os 71% de 2012. Esse resulta2014;
dos agora em 2016, foram pouco
do parece confirmar que o mercado
67%
(5~9
anos):
mais
que
o
menores que os 64% de 2014, mas
de peças rotomoldadas de porte mé•
quíntuplo dos 13% de 2014;
parecem confirmar a tendência de
dio a grande é mais atraente.
declínio a longo prazo por meio da
O perfil etário global do parque
• 0% (10~19 anos): queda radical e atípica em relação aos 27%
sua evolução histórica: 77% (2012),
de rotomoldadoras em 2016 é des-
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63% (2010) e 96% (2008).
De 501 a 1.000 kg:
• 40% (0~4 anos): praticamente
igual aos 42% de 2014;
• 40% (5~9 anos): pequena redução de 10% em relação aos 44% de
2014;
• 20% (10~19 anos): reapareceu
após o 0% de 2014;
• 0% (>19 anos): atípica redução a
partir dos 14% de 2014.

e 93% (2008).
Acima de 1.000 kg:
• 83% (0~4 anos): aumentou mais
de um terço em relação aos 60%
de 2014;
• 0% (5~9 anos): queda radical a
partir dos 20% de 2014;
• 17% (10~19 anos): praticamente
igual aos 20% de 2014;
• 0% (>19 anos): mesmo resultado
de 2014.

Aparentemente, o perfil etário das
rotomoldadoras desse porte se manteve, embora as oscilações observadas nas classes etárias mais velhas
tenham sido um pouco radicais. A
participação de rotomoldadoras desse porte com até 9 anos de idade foi
igual a 80% agora em 2016, um valor
que aparentemente é alto demais
para os valores historicamente encontrados, com exceção de 2008:
66% (2014), 51% (2012), 50% (1010)

Aparentemente houve a introdução de rotomoldadoras novas com
porte máximo nos últimos dois anos,
se bem que a forte variação observada na segunda classe etária induz a
alguma dúvida sobre a consistência
dessa conclusão. De toda forma, a
participação das classes etárias mais
antigas não sofreu alteração em relação a 2014. A evolução da participação de rotomoldadoras com porte
máximo apresentando até 9 anos de

idade segue inalterada ao longo dos
anos: 83% (2016), 80% (2014 e
2012) e 100% (2010 e 2008).

Situação atual e perspectivas
de aquisições de máquinas
Agora em 2016, 197 transformadores (49%) declararam ter comprado novos equipamentos ao longo dos últimos 12 meses. Este valor
é bem menor que o observado nos
últimos anos – 61% (2014), 59%
(2012), 54% (2010) e 69% (2008) –
e certamente é uma decorrência da
prolongada crise industrial brasileira que, ainda por cima, foi intensificada pelo clima de instabilidade política reinante a partir da
eleição presidencial de 2014. Pode
ser que esse índice represente o
fundo do poço, desde que o governo recém-ratificado consiga lograr a retomada da confiança em-
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presarial no ambiente econômico.
Esses transformadores adquiriram um total de 327 máquinas ao
longo dos últimos 12 meses, o que
representa uma média de 1,66 máquinas por transformador-comprador. É um índice muito baixo, menor que o observado nos últimos
anos: 2,64 (2014), 3,01 (2012) e
2,63 (2010). Portanto, ao contrário do observado na última edição do Inventário PI, a falta de
confiança inspirada pela crise se
refletiu no número de equipamentos adquiridos.
Do total de máquinas adquiridas nos últimos 12 meses, 213
(65%) foram novas. O índice de
máquinas novas foi menor em comparação com os 77% de 2014, mas
ainda indica um nível razoável de
renovação do parque de equipamentos. Desse total de máquinas
novas incorporadas ao longo dos
últimos 12 meses, 52% foram fabricadas no Brasil, o que indicou
um leve aumento da sua nacionali-

zação frente aos 48% que haviam
sido observados em 2014 e 2012,
mas ainda sem alcançar os 57% de
2010 e 62% de 2008. Muito provavelmente essa tendência decorreu da apreciação do dólar
ocorrida ao longo do período,
outra consequência da crise econômica brasileira.
Quanto ao ferramental, 46% das
empresas declararam em 2016 que
o desenvolvem internamente. Este
resultado foi muito similar aos 50%
observados em 2014. Dentre os 54%
de transformadores nacionais que
terceirizam a confecção de seus
moldes, 94% os compram no mercado nacional, enquanto 17% os
importam. A somatória dessas duas
participações é superior a 100%, já
que parte dos transformadores adquirem ferramentas tanto no
mercado interno como externo.
De toda forma, conforme já havia
sido observado na edição passada
do Inventário PI, é curioso que,
com todos os problemas que afli-

gem a indústria nacional e a alta
competitividade dos fabricantes
de moldes portugueses e chineses, o percentual de empresas que
importam ferramental pode ser
considerado pequeno.

Resumo executivo
Finalmente, como já é uma tradição no Inventário PI, será feito agora um balanço do setor brasileiro de
transformação de resinas plásticas,
com a intenção de identificar suas
prováveis tendências técnicas, industriais e econômicas. O resumo executivo a seguir exporá as principais
conclusões obtidas a partir dos dados coletados em 2016.
O Estado de São Paulo continua a concentrar a maior parte dos
transformadores de resina plástica. A leve tendência à descentralização observada no início do milênio virtualmente se paralisou nos
últimos anos.
Em 2016 a participação dos

Tab. 1 – Quadro geral com o número total e distribuição por idade dos equipamentos que constituem
o parque brasileiro de transformação de resinas plásticas. Os dados em negrito indicam a principal
classe de cada série. Tomou-se como base um total de 72.788 máquinas, número resultante da
expansão estatística dos dados obtidos por PI em seu levantamento efetuado em 2016.
Tipo de equipamento
Injetoras
Sopradoras
Extrusoras-balão
Extrusoras para filmes planos e chapas
Extrusoras para tubos e perfis
Extrusoras para compostos
Máquinas para filmes casting
Calandras/máquinas para extrusion coating
Termoformadoras
Rotomoldadoras
Total

Quantidade
total
45.191
(62%)
6.776
(9%)
6.147
(9%)
2.123
(3%)
4.791
(7%)
1.409
(2%)
253
(<1%)
835
(1%)
4.574
(6%)
794
(1%)
72.788

Idade média dos equipamentos
(em anos)
0a4
5a9
10 a 19
14.986
15.911
11.276
(33%)
(35%)
(25%)
2.017
1.963
2.015
(30%)
(29%)
(30%)
1.358
2.411
1.850
(22%)
(39%)
(30%)
490
690
762
(23%)
(33%)
(36%)
1.687
1.343
1.344
(35%)
(28%)
(38%)
216
488
309
(21%)
(47%)
(29%)
18
108
54
(7%)
(43%)
(21%)
327
199
218
(39%)
(24%)
(26%)
706
1.452
1.544
(15%)
(32%)
(34%)
361
489
145
(34%)
(47%)
(14%)
22.166
25.054
19.157
(30%)
(34%)
(27%)

20 ou mais
3.018
(7%)
781
(12%)
528
(9%)
181
(9%)
417
(9%)
36
(3%)
73
(29%)
91
(11%)
872
(19%)
54
(5%)
6.051
(8%)
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transformadores de plásticos com
até 100 empregados foi igual a 75%,
atingindo um novo valor mínimo
histórico, ao ficar abaixo dos 76%
de 2012. Em 2014 essa participação tinha sido de 78%. As empresas de médio porte, com 101 a
1.000 empregados, apresentaram
participação de 21%, valor praticamente igual aos 20% de 2014 e
idêntico ao de 2012. Já as empresas de grande porte, com mais de
1.000 empregados, constituíram
4% dos transformadores nacionais
incluídos neste Inventário, valor
um pouco superior à sua faixa histórica de variação registrada aqui,
entre 2 e 3%.
Em 2016 o principal ramo atendido pelos transformadores nacionais de resinas continuou sendo
o de embalagens, cuja participação atual, de 39%, apresentou ligeira recuperação em relação aos

31% de 2014, mas encontra-se ainda
abaixo dos 44% de 2006. A seguir
vieram as indústrias automobilística, de construção civil, utilidades domésticas, agrícola, de máquinas e equipamentos e eletroeletrônicos, seguidas por outros
setores menos expressivos.
A fração de transformadores que
reciclam seus rejeitos foi idêntica
à verificada em 2014, ou seja, 68%.
Essa proporção já foi bem mais alta
no passado, tendo diminuído provavelmente pela queda do volume
de rejeitos nos transformadores em
razão da maior eficiência em suas
operações e/ou devido ao encaminhamento dos rejeitos para empresas especializadas.
A tabela 1 é um quadro sinótico do perfil etário do parque de
equipamentos para transformação
de resinas plásticas, determinado
a partir das informações coletadas

no Inventário PI 2016, sumarizando os dados já revisados ao longo
deste trabalho.
Este quadro-resumo confirmou
que a participação dos equipamentos com menos de 5 anos de idade
vem caindo desde 2010: 30% (2016),
35% (2014), 36% (2012) e 37%
(2010). Isso deu origem a um fato
inédito dentro de toda a existência
do Inventário PI: esta classe deixou
de ser a preponderante em termos
globais. Já a participação dos equipamentos com menos de dez anos
de uso apresentou alguma estabilização: 64% (2016), 66% (2014), 63%
(2012) e 65% (2010). Por sua vez, os
equipamentos a partir de dez anos
de idade apresentaram agora participação de 35%, indicando estabilização, conforme mostra a tendência
histórica: 34% (2014), 37% (2012),
35% (2010) e 38% (2008 e 2006).
Contrariando outra tradição esta-

INVENTÁRIO
belecida nas sucessivas edições dos
Inventários PI, desta vez a maioria
dos tipos de equipamentos – injetoras, extrusoras para filmes tubulares, extrusoras para compostos,
máquinas para filmes casting e rotomoldadoras – apresentou como
classe etária preponderante aquela com idade entre 5 e 9 anos. Somente no caso das sopradoras, extrusoras de tubos/perfis e calandras/máquinas para extrusion coating
foi apresentada fração máxima de
equipamentos com idade de até 4
anos, como ocorreu em praticamente todas as edições anteriores do
Inventário PI – e, no caso específico das sopradoras, ainda houve
virtual empate dessa classe etária
com aquela apresentando idade entre 10 e 19 anos. Já as extrusoras
para filmes planos/chapas e termoformadoras apresentaram maior
participação de equipamentos na
classe com idade entre 10 e 19
anos. Ou seja, dentro do quadro
geral, 7 máquinas apresentaram
perfil mais envelhecido, situação
idêntica à verificada em 2012, contra 3 em 2014 e 4 em 2010.
Nesta oportunidade os equipamentos mais envelhecidos foram as
termoformadoras, com 53% do seu
parque apresentando idade a partir de dez anos. O segundo caso foi
o das máquinas para filmes casting,
com 50% do seu parque apresentando idade a partir de dez anos –
curiosamente, foi o mesmo resultado obtido no Inventário PI anterior, de 2014. Finalmente, as extrusoras para filmes planos e chapas apresentaram o terceiro perfil
mais envelhecido, com 44% do seu
conjunto apresentando idade a
partir de dez anos.
Também nesta oportunidade foi
quebrada outra tradição que havia
sido estabelecida em 14 anos de
existência do Inventário PI – a
maioria dos transformadores (51%)
não adquiriu equipamentos novos
nos últimos doze meses. É verdade que se trata de uma maioria diminuta – 1%, valor talvez até den-
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tro da faixa de precisão estatística
do resultado. De toda forma, os
atuais 51% são bem diferentes dos
61% que foram às compras em
2014, conforme os dados do Inventário PI. Muito provavelmente,
esse fato se deve à fadiga causada
pela longa crise industrial que aflige o País, pois esse índice ficou
abaixo dos 59% de 2012 e 54% de
2010. E quem se arriscou comprou
pouco, 1,66 máquina/transformador, menos que os 2,64 de 2014 e
menos ainda que o recorde de 3,01
registrado em 2012. Dos equipamentos adquiridos, 65% foram novos, menos que os 77% de 2014.
Finalmente, agora em 2016 ocorreu reversão da preferência dos
transformadores brasileiros de resinas, que voltaram a dar ligeira
prioridade às máquinas nacionais
(52%), enquanto em 2014 e 2012
esse índice foi de 48%. Provavelmente a valorização do dólar ocorrida durante o último biênio tenha
sido a causa dessa preferência por
equipamentos nacionais. Esse valor ainda é muito baixo em relação
à evolução histórica observada entre 2000 e 2010, com oscilações
entre 57 e 79%. Aparentemente, a
confirmação dessa tendência dependerá bastante de como o dólar
se comportará frente ao real nos
próximos anos, além das vantagens
que os equipamentos nacionais poderão oferecer em comparação com
os importados.

Edições anteriores
do Inventário PI
Os leitores interessados em obter
mais detalhes sobre os dados constantes dos Inventários PI anteriores
podem consultar as seguintes edições da revista:
• Fevereiro 2000, pág. 26-49
• Outubro 2002, pág. 70-95
• Outubro 2004, pág. 54-101
• Outubro 2006, pág. 50-99
• Outubro 2008, pág. 76-123
• Outubro 2010, pág. 58-101
• Outubro 2012, pág. 52-109
• Outubro 2014, pág. 48-81

