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Apesar da demanda crescente, a escassez de vários componentes está 
levando a um fornecimento restrito, prazos de entrega estendidos e 

preços mais elevados em uma ampla gama de produtos. Sem fim à vista, 
a competição entre os fabricantes por esses produtos deve piorar.

A Hi-Mix preparou esse documento para ajudar você a se manter à 
frente das faltas e tendências do mercado antes que afetem a produção.



COVID-19

O bloqueio na Malásia devido ao COVID-19 foi prorrogado até 28 de 
junho.

A força de trabalho/mão-de-obra foi reduzida para cerca de 60% em 
vários fabricantes de chips na região. Algumas empresas estão 
dando aos seus clientes um aviso de que eles podem ser impacta-
dos.

Chips automotivos e industriais serão afetados, bem como alguns 
componentes passivos. Embora seja uma boa notícia que a pro-
dução não será completamente interrompida, ainda esperamos que 
haja atrasos para alguns componentes.

Infineon, NXP, St Micro, On Semi, Taiyo Yuden, Maxim e Western 
Digital são apenas algumas das empresas que têm fábricas localiza-
das na Malásia. A Western Digital elevou os preços em 1º de junho.

(INFORMAÇÕES GERAIS)



EXPLOSÃO NA FÁBRICA DE POLISSOLÍCIO

Em 8 de junho houve uma explosão na fábrica de polissilício de 
alta pureza da Indústria do Silício de Hoshine em Shihezi City, Xin-
jiang, China. Não houve vítimas e a área foi liberada de poluentes.

A causa do incidente ainda está sendo investigada, mas espera-se 
que crie mais interrupções na já tensa cadeia de fornecimento de 
semicondutores, uma vez que o polissilício é necessário para a pro-
dução.

(INFORMAÇÕES GERAIS)



LEADTIME MLCC 

Os fabricantes de MLCC relatam que o lead time de chumbo au-
mentaram em até 50 semanas. A escassez de MLCC vem se aproxi-
mando com o aumento da demanda por smartphones e veículos 
elétricos, e o crescimento da produção 5G.

(CIRCUITO INTEGRADO)



AUMENTO DOS PREÇOS COMPONENTES AUTOMOTIVOS

Os fornecedores de componentes automotivos de Taiwan estão 
elevando os preços em 10-15% desde maio. A TSMC está aumentan-
do a produção de semicondutores automáticos em 60% este ano, o 
que pode significar boas notícias para as montadoras até o final do 
ano.

(CIRCUITO INTEGRADO)



ESCASSEZ LIGA DE COBRE

A produção de ligas de cobre está muito mal globalmente, aumentan-
do a preocupação com a produção de semicondutores, que já foi im-
pactada por várias escassez de matérias-primas.

É provável que a escassez de cobre continue até 2030, à medida 
que os preços dos materiais aumentem. A demanda também está 
causando um aumento nos preços dos produtos. A produção de com-
ponentes requer grandes quantidades de cobre e a mineração de 
cobre está se tornando menos eficiente.

(CIRCUITO INTEGRADO E CPU)



PREÇOS GLOBAIS AUMENTAM NO TERCEIRO TRIMESTRE

A oferta continua saudável no mercado para a maioria das capaci-
dades, mas estamos começando a ver problemas de fornecimento 
especialmente na capacidade de 16GB.

Os especuladores ainda permanecem positivos sobre os preços 
globais para aumentar no terceiro trimestre.

(MÓDULOS DE MEMÓRIA)



NVIDIA ANUNCIOU NOVAS PLACAS

Em maio, a NVIDIA anunciou suas placas gráficas LHR (Lite Hash 
Rate). Esta é uma iniciativa para limitar o uso de seus cartões para 
criptominagem. A taxa de hash ETH reduzida se aplicará aos produtos 
GeForce recém-fabricados feitos para jogos.

A recém-fabricada RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060 Ti levarão o selo 
LHR.

A RTX 3090 permanecerá em sua versão padrão.

(GPU)



A FÁBRICA TDK ESTÁ FECHADA

Fontes informaram que a fábrica da TDK na China está fechada 
por duas semanas devido a casos de COVID-19 entre os trabalhadores.

Os indutores são o principal produto de fábrica.

Série potencial afetada: SLFxxx/CLFxxx

(INDUTORES)



DEFEITOS EM MEMÓRIAS DA HYNIX

Chips produzidos pela SK Hynix defeituosos foram encontrados no 
controle de qualidade de rotina. Alguns relatórios afirmaram que até 
240.000 chips para memória DRAM do servidor podem ter sido afeta-
dos. Há rumores de que o dano custará até US$ 1,7 bilhão para a SK 
Hynix.

Os preços dos EUA para a memória DIMM estão aumentando 
devido à enorme desvantagem da Hynix.

(MEMÓRIAS)



DEFEITOS EM MEMÓRIAS DA SAMSUNG

Espera-se que a escassez de SSD/memória dure até 2022. Espera-se 
que a oferta do 3º trimestre de 2021 seja fortemente restrita, com a 
Intel estimando 30-40% menos oferta no 3º trimestre do que no 2º tri-
mestre.

Apesar da escassez de semicondutores, a Samsung está manten-
do uma boa posição, embora os clientes tenham que esperar de 2 
a 3 meses em certos produtos SSD. Os preços dos SSDs subiram no 
mês passado de 15 a 20% e devem aumentar mais 3-5% este mês.

Espera-se também que a Samsung tenha um aumento de 40% para o 
5G com base na demanda por produtos NAND e DRAM no 3º trimes-
tre.

(SSD / Dram / Nand)



AT&S PLANEJA CRIAR UMA BASE DE SUBSTRATOS

A AT&S planeja criar uma base de substratos da ABF no Sudeste 
Asiático e deve implantar capacidade em 2024 e alcançar produção 
total em 2025-2026.

A Intel está entre dois potenciais parceiros, AMD ou Nvidia, para o pro-
jeto de investimento.

A escassez de substâncias da ABF persiste desde 2020, efetuando a 
produção de CPU, GPU e IC.

(GPU / CIRCUITO INTEGRADO)



ST MICRO ANUNCIA AUMENTO DE PREÇOS

A ST Micro anunciou que está aumentando os preços em todas as 
linhas de produtos a partir de 1º de junho de 2021.

Não há melhorias nos prazos de liderança com a forte demanda em 
todas as linhas de produtos. Todas as ordens em termos NCNR.

A recuperação da Texas Instruments provavelmente levará até o final 
de 2022. A linha de produtos HERO pode ser um problema para os cli-
entes do servidor.

Série afetada: BQ2xxxx, CSD9xxxx, PCMxxxxx, TPSxxxx (PMICs)

(CIRCUITOS INTEGRADOS)



DRAM AND NOR FLASH AUMENTO DE PREÇOS

Os preços do DRAM and NOR Flash continuam a subir devido à de-
manda em atraso em vários segmentos. A oferta será impactada e 
não deverá se recuperar até pelo menos 2022. Outro aumento de 
preços está previsto para maio. Já, os preços da memória micron 
aumentaram 50-60 vezes

Haverá um aumento de preço de 25% nas 100 principais peças 
macronix para todos os clientes. Macronix está esgotado para o 
resto de 2021.

Séries afetadas: NOR FLASH 128MB, DDR3 2G e 4G, DDR4 4GB e 8GB

(DRAM / NAND FLASH / NOR FLASH)



DEMANDA DE SSD É FORTE

A demanda por SSD de alta capacidade é forte, e a volatilidade 
dos preços de mercado continua. Também se limita a nenhuma 
oferta no 2º trimestre. A restrição deve-se à escassez de ICs de alimen-
tação, controladores de IC, capacitores, resistores e componentes de IC 
discretos.

A Intel está elevando os preços das séries S4510 e S4610, especifica-
mente. A Western Digital mudou a produção para focar em produtos 
industriais, dada a sua restrição de fornecimento. A família afetada é 
SATA SA530, 250GB – 1TB.

Os tempos de chumbo estão atualmente em 10-16 semanas, 
mesmo para produtos básicos. A demanda está crescendo para 
SSDs corporativos, especialmente para 960GB, 1.9T, 3.8T.

(SSD EMPRESARIAL)



ESCASSEZ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

A Malásia ampliou seu bloqueio devido ao COVID-19, que está au-
mentando os problemas existentes na cadeia de suprimentos e 
atrasando as entregas. Relatórios indicam que algumas ordens pre-
vistas para serem enviadas em junho são agora adiadas para meados 
de julho. Especuladores compartilharam que as peças automotivas 
ainda preveem escassez até o final do 3º e 4º trimestre.

Série afetada: MKExxxx, MKLxxxx, MCIMxxx, TJAxxx, MCUs de apli-
cação industrial; Sensores de pressão MPXxxx, S9S08xxx, MCIMX-
6xxx, LPC177xxx, LPC24xxx,

MCU 32BIT ARM CORTEX

(Mcu / Transceptores / Sensores de pressão e movimento)



AUMENTO DO LEADTIME DE CHUMBO

Várias séries são afetadas à medida que a produção da Realtek fica 
atrás da demanda. O leadtime  de chumbo se estendem de 32-52+ 
semanas, e os preços estão aumentando de 5 a 20%.

Componentes afetados: FE Switch, GBE Switch, SMB Switch

(CIRCUITOS INTEGRADOS)




