PVC na indústria
da construção civil

OBJETIVO
Analisar o uso do PVC na indústria de
construção civil no Brasil, a partir de
pesquisa estruturada com base na
obtenção de dados relativos ao ano de
2021. O estudo visa subsidiar o
Instituto Brasileiro do PVC com
informações do mercado do PVC na
construção civil no Brasil, considerando
suas aplicações e oportunidades nos
diversos segmentos, além de
perspectivas de crescimento.
Realização:

ESCOPO DO ESTUDO
Alvo do estudo:
• PVC na indústria da construção civil
Segmentos de mercado:
Edificações
•
Infraestrutura: saneamento básico
•
Abrangência Geográfica:
• Brasil
Período:
• Ano-Base: 2021
• Projeção: 2022 a 2026

Estratificação por aplicação:
•
Tubos e conexões
Esquadrias e Portas
•
Forros
•
•
Fios e cabos elétricos
Sistema Construtivo PVC Concreto
•
Calhas e Rufos
•
•
Siding e Perfis
Geomembranas
•
•
Divisórias
•
Telhas
Papel de parede
•
•
Coberturas tensionadas
•
Pisos vinílicos
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PVC NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Aplicações

Descrição

Tipo de PVC

Sistemas prediais: tubos e conexões de PVC (água fria e esgoto), CPVC (água
quente)
Saneamento de água e esgoto: tubos de PVC e tubos de RPVC (reforçado com
FV)

Rígido

Esquadrias, portas e placas para portas

Rígido

Forros em PVC

Rígido

Revestimentos de cabos usados em instalações prediais, telecomunicações

Flexível

Perfis modulares de PVC preenchidos com concreto e aço, customizados

Rígido

Calhas e Rufos

Drenagem de águas pluviais em construção residencial, comercial e industrial

Rígido

Siding e Perfis

Revestimento externo de parede (Siding), perfis em geral (acabamento de teto
etc.)

Rígido

Tubos e conexões

Esquadrias e Portas
Forros
Fios e cabos elétricos
Sistema Construtivo
PVC Concreto
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PVC NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Aplicações

Descrição

Geomembranas

Manta de PVC destinada ao uso em aterros e impermeabilização de coberturas

Flexível

Divisórias em PVC para uso industrial, comercial etc.

Rígido

Telhas em placas lisas ou onduladas, uso residencial, em galpões industriais,
comerciais etc.

.Rígido

Liner + laminado duplo de PVC adesivado, para revestimento de parede

Flexível

Galpões lonados (armazenagem) e coberturas tensionadas (eventos, estádios
etc.)

Flexível

Pisos laminados em PVC para áreas internas (LVT e mantas homogêneas)

Flexível

Divisórias
Telhas
Papel de parede PVC
Coberturas tensionadas
Pisos vinílicos
Outras

Eletroduto, mangueira corrugada, persianas, painéis laminados, portas
sanfonadas

Tipo de PVC

-
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PVC NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Consumo de PVC
Em 2021 o setor de construção civil no Brasil consumiu 880 mil toneladas de PVC, o que representa
72% da demanda total da resina. Deste montante, 87% foram para edificações (uso predial e
acabamentos), e 13% para infraestrutura (saneamento básico).
Participação da construção civil na demanda de
PVC no Brasil - 2021

Market-share da demanda de PVC na construção
civil por setor - 2021

Outros setores;
336,9;
28%

Construção civil;
880,8;…

1.218 mil tons

Infraestrutura
117,8…

Edificações
763,0…

880,8 mil tons
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PVC NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Consumo de PVC
Aplicações

Volume PVC
(mil tons) - 2021

Tubos e conexões

604,3

Forros

90,0

Fios e cabos elétricos

55,2

Siding e Perfis

35,0

Divisórias

20,0

Esquadrias e Portas

15,3

Pisos vinílicos

12,4

Geomembranas

11,0

Eletrodutos

11,0

Coberturas tensionadas

9,0

Calhas e Rufos

8,0

Papel de parede

3,8

Sistema Construtivo PVC Concreto

1,5

Telhas

1,4

Outros*

2,9

TOTAL

880,8

* Mangueira corrugada, persianas, painéis laminados etc.

Market-share da demanda de PVC na
construção civil por aplicação - 2021
Tubos e conexões
Forros
Fios e cabos elétricos
Siding e Perfis
Divisórias
Esquadrias e Portas
Pisos vinílicos
Eletrodutos
Geomembranas
Coberturas tensionadas
Calhas e Rufos
Papel de parede
Sistema Construtivo PVC Concreto

880,8 mil tons

Telhas
outros

(68,6%)
(10,2%)
(6,3%)
(4,0%)
(2,3%)
(1,7%)
(1,4%)
(1,2%)
(1,2%)
(1,0%)
(0,9%)
(0,4%)
(0,2%)
(0,2%)
(0,3%)
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ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE DO PVC E SUAS APLICAÇÕES

Resíduos de PVC em obras:

Reciclagem mecânica do PVC:

Os volumes de resíduos reciclados ainda são
baixos, mas, de acordo com a pesquisa, há
uma procura crescente por este tipo de resíduo
através de programas de logística reversa.

A produção total de PVC reciclado no Brasil é de 37 mil toneladas/ano
(base 2020), sendo que 47% é PCR (Post-Consumer Recycled);
A maior parte do volume de PVC reciclado mecanicamente, não é
proveniente de construção civil, apesar deste ser o segmento mais
significativo para a resina.

Conteúdo reciclado:
Diversos produtos em PVC utilizados em construção civil poderiam ter conteúdo reciclado, porém há exceções, como tubos
pressurizados, fios e cabos, e eletrodutos corrugados, por conta de requisitos técnicos;
As normas técnicas restringem o uso de PCR em algumas aplicações de PVC, pois elas estão atreladas ao tipo de material
(virgem ou reciclado), sendo que o deveria prevalecer é a performance do produto;
O PCR de PVC é utilizado nas aplicações de construção civil, porém o mais usual é conteúdo reciclado proveniente de
aparas do próprio processo ou de outras indústrias de transformação de PVC.

APLICAÇÕES DO PVC NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
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SETOR DE INFRAESTRUTURA
Com a atualização do Marco Legal do Saneamento Básico, promovida pela Lei federal n° 14.026/2020,
publicada em 15/07/20, as metas de universalização para atendimento de 99% da população com
água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de
2033, tornaram-se condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação desses
serviços.
Cobertura de serviços de água e esgoto (%)
93,08

92,96

92,98

92,78

92,85

92,51

83,3

83,3

83,5

83,6

83,7

82,86

55,17

57,02

58,04

58,06

59,44

60,6

42,67

44,92

46

46,25

49,09

48,12

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Índice de atendimento urbano de água
Índice de atendimento total de água
Fonte: ABCON/SINDCOM (Panorama 2021) e SNIS 2022 (Dados 2020)

Com base nos dados mais atuais do
SNIS (2020), o abastecimento de
água do Brasil cobre 83% da
população e somente 61% tem
atendimento de esgoto;
De maneira geral, a evolução dos
índices de cobertura dos serviços de
água e esgoto no Brasil tem sido
pouco expressiva, refletindo a
escassez de investimentos
realizados no setor ao longo dos
últimos anos.
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SETOR DE INFRAESTRUTURA

O Plano Nacional de Saneamento
Básico prevê expressivo aumento no
fornecimento de água potável e coleta e
tratamento de esgoto à população.
Segundo o estudo realizado pela KPMG em
parceria com a ABCON, serão necessários
R$ 753 bilhões de investimentos na
área de saneamento em expansão e
depreciação da rede (manutenção da
infraestrutura existente), para atingir as
metas de índice de atendimento para a
universalização dos serviços em todo o
país, de 2019 até 2033.

Estimativa de investimento para
universalização até 2023

Estimativa de investimento para
universalização até 2023
- em expansão da rede -

Em
depreciação
34%
Em expansão
da rede
66%

Água
29%

Esgoto
71%

R$ 753 bilhões

R$ 498 bilhões

Fonte: Estudo KPGM / ABCON SINDCON
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SETOR DE INFRAESTRUTURA
Será necessário ampliar a rede de tubos e conexões para atingir as metas do Novo Marco. Em um cenário
conservador, foram feitas estimativas de demanda por tubulação em sistemas de água e esgoto no Brasil pelo
BNDES, considerando os projetos já confirmados para o curto/médio prazo, com grande probabilidade de ocorrer.
Previsão de demanda por tubulação
de água (em km)
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APLICAÇÕES DO PVC NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Tubos e conexões
Predial

Critério
Atributos técnicos
importantes

Aspectos de desempenho e mercado
Qualidade (resistência e não propagação de chamas)
•

Vantagens sobre
produtos concorrentes

•
•
•

Facilidade de instalação (soldagem por meio de
adesivos)
Boa abrasão, superando tubos de aço
Auto-extinguível
Fácil manuseio e transporte (baixo peso)

Desvantagens sobre
produtos concorrentes

• Água quente: resistência a temperaturas
muito elevadas é menor do que a do metal
• Água fria: flexibilidade do PEX facilita a instalação

Ameaças

Concorrência com produto importado
de menor valor e pior qualidade

Oportunidades de
crescimento

Ganho de m-s do CPVC em água quente, pois já quebrou a
barreira cultural do uso de metal para água quente
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APLICAÇÕES DO PVC NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Tubos e conexões
Infraestrutura

Critério
Atributos técnicos
importantes

Aspectos de desempenho e mercado
Facilidade instalação e manutenção

Vantagens sobre
produtos concorrentes

•
•

Rigidez
Durabilidade

Desvantagens sobre
produtos concorrentes

O tubo de PEAD tem sido utilizado em substituição ao PVC
nas redes de água, na manutenção, pela facilidade na
operação.

Ameaças

PEAD cada vez mais utilizado em redes e adutoras de água
bruta e tratada e esgoto sob pressão, em diâmetros que
usavam PVC e Defofo

Oportunidades de
crescimento

Em novas instalações de redes de água e esgoto para a
universalização do atendimento
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APLICAÇÕES DO PVC NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Tubos e conexões
Mercado atual

Participação do PVC em tubulações (km):
Predial

Em tubos e conexões para uso predial,
o PVC tem quase a totalidade do mercado
em quilômetros de tubulações instalados.

outros
10%

Market-share da demanda de PVC
em tubos e conexões PVC no Brasil - 2021

PVC
90%

Saneamento
água

Saneamento…

outros
15%
Predial…

604,3 mil tons

Saneamento
esgoto

PVC
85%

outros
40%

Fonte: Instituto Brasileiro do PVC

PVC
60%
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APLICAÇÕES DO PVC NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Forros

Critério
Atributos técnicos
importantes

Aspectos de desempenho e mercado
Qualidade do produto

Vantagens sobre
produtos concorrentes

Fácil instalação e manutenção, resistência à umidade, fácil limpeza,
leveza, durabilidade, anti-chamas, opções de cores

Desvantagens sobre
produtos concorrentes

Falta padronização da qualidade: o produto de 2ª linha
acaba afetando a imagem do mercado de uma forma geral

Ameaças

De acordo com a pesquisa, houve uma redução do uso de forro de
PVC em programas de habitação popular, por conta do aumento do
custo

Oportunidades de
crescimento

Alta dependendo do custo (alta elasticidade de demanda a preço)
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APLICAÇÕES DO PVC NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Fios e cabos elétricos

Critério
Atributos técnicos
importantes

Aspectos de desempenho e mercado
Atributos de desempenho: anti-chamas, resistência à altas
temperaturas, isolamento e cores que atendam aos padrões

Vantagens sobre
produtos concorrentes

Boa processabilidade e sem perdas,
flexibilidade e resistência mecânica

Desvantagens sobre
produtos concorrentes

Solução em PVC para instalações elétricas
convencionais de baixa tensão é imbatível

Ameaças

• Custo de produção elevado,
devido à formulações complexas
• Emissão de fumaça ácida (ácido clorídrico)

Oportunidades de
crescimento

• Em construção civil o uso do composto de PVC
é consolidado, porém os compostos
poliolefínicos vêm crescendo)
• No segmento de infraestrutura alta perspectiva de
crescimento dos setores de Telecom e Energia
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APLICAÇÕES DO PVC NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Siding e perfis

Critério
Atributos técnicos
importantes

Aspectos de desempenho e mercado
O Siding Vinílico é aplicado sobre a parede no Sistema
CES, composta por uma estrutura de perfis de aço (Steel
Frame) ou madeira (Wood Frame)

Vantagens sobre
produtos concorrentes

Resistência, leveza, durabilidade, facilidade de instalação,
impermeável, baixa manutenção

Desvantagens sobre
produtos concorrentes

Custo unitário é mais alto, porém custo global (incluindo
manutenção) é mais baixo

Ameaças

No Brasil os sistemas construtivo Steel Frame ainda é
pouco utilizado, predomina a alvenaria.

Oportunidades de
crescimento

De acordo com a pesquisa, a tendência de crescimento da
construção à seco pode impulsionar o mercado de Siding
Vinílico no Brasil.
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Esquadrias e portas

Critério
Atributos técnicos
importantes

Aspectos de desempenho e mercado
Durabilidade e resistência à intempéries

Vantagens sobre
produtos concorrentes

• Isolamento acústico na esquadria
• PVC dispensa pintura e manutenção periódica,
imune aos insetos, resistente à umidade, fácil limpeza

Desvantagens sobre
produtos concorrentes

• Custo: em período recente o PVC esteve
mais caro do que o Alumínio

Ameaças

• Oferta nacional limitada restringe
o mercado de esquadrias em PVC.
• Demanda customizada e tecnologia de montagem
especializada de esquadrias encarecem o produto

Oportunidades de
crescimento

Mercado de esquadrias de PVC em crescimento, por fatores
culturais (aceitação do produto) e melhoria na qualidade
(personalização e diversificação na padronagem)
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Pisos vinílicos

Critério

Aspectos de desempenho e mercado

Atributos técnicos
importantes

Durabilidade (resistência à umidade)

Vantagens sobre
produtos concorrentes

Resistência à umidade, desempenho acústico, facilidade
manutenção, versatilidade no uso, variedade de modelos

Desvantagens sobre
produtos concorrentes

Atualmente é o custo x benefício, já que o seu custo unitário
subiu mais do que o dos outros materiais recentemente

Ameaças

Nenhuma
•

Oportunidades de
crescimento

•

Tendência de crescimento já vem sendo observada nos
últimos anos, tanto frente ao piso cerâmico quanto ao
laminado de madeira
Produção local mais competitiva poderia acelerar ainda
mais o crescimento
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Calhas e Rufos

Critério
Atributos técnicos
importantes

Aspectos de desempenho e mercado
Durabilidade (resistência a corrosão é o diferencial)

Vantagens sobre
produtos concorrentes

Resistente à corrosão e aos raios ultravioletas, às intempéries,
durabilidade, fácil instalação e manutenção

Desvantagens sobre
produtos concorrentes

Calha de alumínio: podem receber pintura eletrostática
(proteção)
Calha de aço galvanizado: tem preço mais acessível
Calha de aço inoxidável: resistência, durabilidade e aparência

Ameaças

Nenhuma

Oportunidades de
crescimento

A demanda por calha de PVC deve crescer em sintonia com o
mercado de calhas no Brasil
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Telhas

Critério
Atributos técnicos
importantes

Aspectos de desempenho e mercado
Qualidade; formulação complexa

Vantagens sobre
produtos concorrentes

•
•

Maior durabilidade, qualidade, cores, praticidade e leveza
Menor custo global

Desvantagens sobre
produtos concorrentes

•
•

Custo unitário elevado frente a outros materiais
Baixo conhecimento do produto no varejo

Ameaças

Custo unitário elevado dificulta a venda no varejo

Oportunidades de
crescimento

Potencial de crescimento da participação de mercado;
Requer investimentos em nova capacidade produtiva;
custo é determinante para alavancar mercado
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Sistema Construtivo PVC
Concreto

Critério
Atributos técnicos
importantes

Aspectos de desempenho e mercado
Durabilidade e resistência a intempéries

Vantagens sobre
produtos concorrentes

•
•

Construção rápida e econômica por ser modular
Alta durabilidade e menor manutenção requerida

Desvantagens sobre
produtos concorrentes

Necessita mão-de-obra mais qualificada
do que a construção tradicional de alvenaria

Ameaças

Tecnologia nova, mercado em desenvolvimento
Atualmente são poucos os produtores

Oportunidades de
crescimento

Forte crescimento, considerando fase inicial de entrada
no mercado e os hábitos de consumo, além do imenso
déficit habitacional. Atualmente são poucas as obra
que utilizam este sistema

3
EXPECTATIVAS E TENDÊNCIAS DE
MERCADO

3

EXPECTATIVA DO PVC NA CONSTRUÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Metodologia para as projeções de mercado
Premissas
Setorial
Conjuntural
Macroeconônimco
PIB
Crédito pessoal
Tx. juros

Demanda
produtos
PVC

*Produtos
transformados
em PVC

Expectativa consumo
Tendências de uso
Percepção do mercado

Marco Saneamento
Susentabilidade
Investimentos
Legislação

Oferta
produtos
PVC*
Capacidade Instalada
Investimentos
Novas tecnologias

As projeções baseadas em premissas
qualitativas e modelo matemático adotadas
para as seguintes aplicações:
• Tubos e conexões
• Esquadrias e portas
• Eletrodutos
• Telhas
• Forros
• Fios e cabos
• Perfis
• Sistema Construtivo PVC Concreto
• Pisos vinílicos
• Calhas e rufos
As demais aplicações de PVC na construção
civil foram projetadas em conjunto “Outros”,
baseado somente em modelo matemático.
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EXPECTATIVA DO PVC NA
CONSTRUÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Premissas conjunturais
Após um ano de forte desempenho da construção civil, 2022 deverá ser um ano de ajustes em função da
altas taxa de juros e baixo poder aquisitivo: obras diminuindo velocidade, estoques de insumos sendo
consumidos. A partir de 2023 cenário de redução de inflação e taxa de juros pode impulsionar retomada do
setor.
Cenário de inflação e taxa de juros Brasil
Cenário de PIB Brasil
13,75%
9,25%

8,75%
6,75%

8,75%
10,1%

2021

4,60%

7,25%

8,5%

2022*

Fonte: Itaú (maio 2022)

4,2%

3,3%

3,0%

3,0%

2023*

2024*

2025*

2026*

IPCA %

2021
Fonte: IBGE

1,00%

0,20%

2022*

2023*

2,20%

1,90%

1,90%

2024*

2025*

2026*
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EXPECTATIVA DO PVC NA CONSTRUÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Premissas setoriais

Taxa de investimento
(produção bruta de capital)

•

Redução do déficit habitacional: aumento dos subsídios do
Programa Casa Verde e Amarela ou outros a partir de 2023

•

Retomada dos investimentos em construção a partir de
2023.

•

Busca de ganho de produtividade na obra: facilidade de
instalação e manutenção de tubos e eletrodutos em PVC.

•

Busca por soluções completas / sistemas: diversidade de
aplicações em PVC pode ser uma vantagem.

•

Em acabamentos, a demanda retraiu após o boom de
reformas durante a pandemia, porém algumas aplicações
em PVC tem grande potencial de crescimento.

VARIAÇÃO %

Edificações

17,2%

18,8%

3,4%
2021

T3 2021

Fonte: Ipea (maio 2022)

T4 2021

T1 2022
-3,3%

0,0%

2,8%

2022*

2023*

FBCF

FBCF é o total do investimento da produção, e envolve
investimentos em máquinas, equipamentos, construção e
outros itens ligados a produção bruta de capital.
* Projetado
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Premissas setoriais
Infraestrutura

•

Demanda reprimida: Os investimentos realizados desde 2013 (PLANSAB
original), não cumpriram as metas, aumentando o desafio para cumprir o
objetivo até 2033.

•

Para atingimento das metas do Novo Marco Legal, novas instalações de
adução e distribuição de água e esgoto serão necessárias, podendo
alavancar significativamente a demanda de tubos e conexões de PVC neste
segmento.

•

Projetos já estão em andamento, porém o efeito na demanda de PVC deve
ser sentido a partir do 2º semestre de 2023.

•

Foram utilizados como base para a projeção de demanda de PVC em
tubulações para expansão de rede, a estimativa em km de tubos
necessários por ano nos dois cenários traçados pelo BNDES: o Cenário
Base (Realista) e o Cenário Transformador (Otimista).
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EXPECTATIVA DO PVC NA CONSTRUÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Cenários adotados
Como ponto de partida para a projeção por aplicação, foi utilizada uma correlação matemática de regressão, para
projeção do mercado de PVC na construção civil. A equação utilizada foi a de correlação do consumo aparente do
PVC no Brasil com o PIB para o período de 2014 a 2019 (excluindo período de pandemia do COVID-19).
Teste correlação mercado PVC com PIB Brasil

Projeção da demanda de PVC na construção civil
Base cenário econômico

140
100

y = 0,0263x + 95,957
R² = 0,7823

80

AAGR: 2,5%
PVC (mil tons)

Indice PIB (2006 = 100)

120

60
40
20
0
0

200

400
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1000

Demanda PVC no Brasil (mil tons)
PIB total

Linear (PIB total)

1200

1400

997
881
2021

2026*
* Projetado
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EXPECTATIVA DO PVC NA CONSTRUÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Premissas de mercado por aplicação - oferta
Aplicações
Tubos e conexões
Esquadrias e Portas
Forros
Fios e cabos elétricos

Sistema Construtivo PVC Concreto

Drivers de crescimento
Muitos produtores nacionais de grande porte; dependência de PVC importado para atender demanda.
Nº de produtores e capacidade instalada aumentado, em linha com o crescimento do mercado de esquadrias.
Muitos produtores, competição acirrada.
Oferta suficiente.
Poucos players, já que o mercado ainda está se estabelecendo.

Calhas e Rufos

Oferta suficiente, produzido por grandes produtores de tubos e conexões e/ou perfis.

Siding e Perfis

Poucos produtores nacionais de Siding Vinílico.

Telhas
Pisos vinílicos
Eletrodutos

Poucos produtores, pode ser fator de restrição para atender demanda em crescimento.
Oferta suficiente (não é fator de restrição), considerando grande participação de produto importado.
Suficiente, produzido pelos grandes produtores de tubos
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EXPECTATIVA DO PVC NA CONSTRUÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Premissas de mercado por aplicação - demanda
Aplicações
Tubos e conexões (predial)
Tubos e conexões (saneamento)
Esquadrias e Portas
Forros
Fios e cabos elétricos
Sistema Construtivo PVC Concreto

Drivers de crescimento
Tubos de PVC perdendo m-s para o PEX. Hoje o PVC participa com 90%, chegaria a 85% em 2026
Tubos de PVC mantendo m-s em expansão da rede e em manutenção da infraestrutura existente
Crescimento do m-s do PVC em esquadrias, de 1% ao ano, de 6% em 2021 até 11% em 2026
Mercado consolidado, crescimento mais robusto dependeria de queda no preço
PVC perdendo m-s para compostos poliolefínicos
Mercado novo e ainda pequeno, com grande potencial de crescimento (mais de 30% ao ano)

Calhas e Rufos

Mesmo crescimento projetado para o setor como um todo

Siding e Perfis

Mesmo crescimento projetado para o setor como um todo

Telhas
Pisos vinílicos
Eletrodutos

PVC tem baixa participação do mercado (2-3% em 2021), podendo chegar a 15% em 10 anos
Ganho de m-s do piso vinílico sobre o cerâmico e laminado em madeira;
substituição das importações por conta de investimentos dos produtores nacionais
Crescimento maior devido a vantagem de instalação (solução completa na obra e facilidade
instalação)
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APLICAÇÕES DO PVC NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Tubos e conexões – projeções de mercado
Projeção da demanda de PVC
em tubos e conexões – cenário realista

728
604

175

Mil Toneladas

108

553

496

Predial: tubo de PVC tende a perder parte do seu
market-share para o PEX em redes de água, por conta
da facilidade de instalação do PEX.
Infraestrutura: expansão de rede de água e esgoto com
base nos investimentos já anunciados e manutenção do
market-share atual do PVC em água e esgoto.

Resultados esperados:
Estima-se que em cinco anos a demanda de PVC em
tubos e conexões para redes prediais e infraestrutura
cresça 20%, um incremento de 123 mil toneladas.

2 0 21
* Projetado

Premissas mercadológicas adotadas:

2 02 6 *

Infraestrutura

Predial
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EXPECTATIVA DO PVC NA CONSTRUÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Demanda projetada – cenário realista
A projeção de demanda no cenários realista foi calculada com base em algumas interferências setoriais e mercadológicas
em determinadas aplicações, gerando uma demanda adicional em relação ao cálculo com base no cenário econômico.
Projeção da demanda de PVC na construção civil – cenário realista
AAGR: 3,7%

18,6%

9,5%
6,8%
881

805

4,3%

860

897

2023*

2024*

AAGR: 3,7%
0,0

7,6%

982

1.056

2025*

2026*

-3,2

17,8

46,9

56,2

63,2

881

808

842

850

925

993

2021

2022*

2023*

2024*

2025*

2026*

-8,6%
2021

2022*

Demanda (mil tons)

Variação %

Demanda Base (mil tons)

Demanda Adicional (mil tons) * Projetado
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EXPECTATIVA DO PVC NA CONSTRUÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Demanda projetada – cenário realista
Share de demanda
2021

Infraestrutura

13%

PVC
Construção civil

87%

Cresc AA 21-26 (%)

Demanda 2026
(mil tons)

69%

Tubos e conexões

3,8%

728

10%

Forros

2,4%

101

6%

Fios e cabos

1,7%

60

4%

Siding e perfis

2,4%

39

2%

Esquadrias e porta

9,3%

24

1%

Pisos vinílicos

10,7%

21

1%

Eletrodutos

4,3%

14

1%

Calhas e rufos

2,4%

9

0,2%

Telhas

27,2%

5

0,2%

Sistema Construtivo PVC Concreto

19,8%

4

6%

Outros

2,4%

52
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EXPECTATIVA DO PVC NA CONSTRUÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Demanda projetada – cenário otimista
A projeção de demanda no cenário otimista foi calculada tomando como base o cenários realista, com algumas
interferências setoriais e mercadológicas em determinadas aplicações. O maior impacto é em tubos e conexões, com as
novas instalações prediais e de saneamento necessárias para atingir as metas do novo Marco Legal de Saneamento.
Projeção da demanda de PVC na construção civil – cenário otimista
AAGR: 5,5%

18,6%
12,6%

11,5%

9,6%

AAGR: 5,5%

0,0

3,9%
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942

2023*

2024*

1051

65,1

92,3

125,4

159,2

-3,2

1152
881

808
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993

2021

2022*

2023*

2024*

2025*

2026*

-8,6%
2021

2022*

Demanda (mil tons)

2025*
Variação %

2026*

Demanda Base (mil tons)

Demanda Adicional (mil tons)

* Nas projeções dos km instalados de tubulações em saneamento foi considerado o “Cenário Transformador” do BNDES , de dez/21.
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EXPECTATIVA DO PVC NA CONSTRUÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Análise de sensibilidade das projeções
A diferença entre os dois cenários (Realista e Otimista), em 2026 é de 96 mil toneladas de PVC.
Análise de sensibilidade da projeção de demanda de PVC na construção civil no Brasil
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Principais destaques do estudo

Contextualização

Mercado

Oferta

O setor de construção civil no
Brasil tem grande potencial de
crescimento por conta da demanda
reprimida, tanto habitacional
quanto de saneamento básico,
porém tem forte dependência do
ambiente macroeconômico, pois
está diretamente relacionado a
investimentos e ao poder aquisitivo
da população.

Diversas tendências na arquitetura e
hábitos de consumo identificados no
estudo são favoráveis ao uso de produtos
em PVC na construção civil, como a
construção industrializada, o retrofit, o
home office, “faça você mesmo”, entre
outros.

De uma forma geral a oferta de
produtos transformados em PVC
para a construção civil é
suficiente. Apesar disto ainda há
um grande potencial de
substituição de importações, já
que em algumas aplicações a
presença do importado ainda é
grande.

Além disso, o PVC não é mais tido como
material de 2ª linha comparado a
sucedâneos como por exemplo a madeira;
a barreira cultural foi quebrada, graças ao
desenvolvimento de produtos e tecnologias
relacionadas ao PVC neste setor.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Principais destaques do estudo

Sustentabilidade

Expectativas futuras de demanda

A geração de resíduos de PVC na construção civil
é baixa comparada a outras aplicações do
próprio PVC ou a de outros plásticos.

O maior impacto na demanda futura do PVC na
construção civil deverá ser o novo Marco Legal do
Saneamento Básico, que deve alavancar fortemente a
demanda por tubos e conexões em saneamento e
predial.

A reciclagem mecânica destes resíduos ainda é
incipiente e tem grande potencial de
crescimento, mesmo que em outras aplicações
que não as de construção civil, por ser
tecnicamente viável e portanto atualmente a
melhor solução para os desafios de economia
circular.

Porém as aplicações que devem apresentar as maiores
taxas de crescimento nos próximos anos são as mais
recentes, ou aquelas consolidadas no exterior e que
começam agora a crescer no Brasil
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Desafios e oportunidades para o PVC na construção civil no Brasil
DESAFIOS

•

Surgimento de novas aplicações, materiais e tecnologias,
além dos novos hábitos de consumo, requerem novas
Normas Técnicas e atualização permanente das Normas em
vigor;

OPORTUNIDADES

•

Atender de forma satisfatória a demanda adicional de
tubos e conexões prevista a partir de 2023 com o novo
Marco Legal de Saneamento;

•

Substituição das importações de produtos transformados
em PVC, através de ganho de qualidade e aumento da
oferta do produto nacional;

•

Baixo nível atual de reciclagem mecânica de resíduos de PVC
pós-consumo oriundos da construção civil;

•

Cenários de oferta da resina de PVC insuficiente para
atender a demanda tende a se agravar com o crescimento
da demanda projetada nos dois cenários;

•

Incremento da reciclagem mecânica de PVC de resíduo
pós-consumo, através da logística reversa, buscando
ampliar o uso no próprio setor de construção civil;

•

Relação de preço PVC x outros materiais desequilibrada
recentemente afetou a demanda em algumas aplicações
importantes como forros por exemplo.

•

Recuperar a demanda perdida para outros materiais em
determinadas aplicações, a medida que o PVC retome a
sua competitividade com a estabilização do cenário
global;

•

Ampliação da capacidade produtiva de PVC no Brasil.

DÚVIDAS?

