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Edição 01
Dezembro de 2021Indicadores apontam para um aumento contínuo do

preço do aço no ano de 2021, porém com reduções nos
últimos meses
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Indicadores de preço

Durante 2021, preços do alumínio,
zinco, cobre e níquel apresentaram
altas. Entretanto, nos últimos meses,
apesar da volatilidade para baixo, as
cotações se mantém em níveis
maiores que em períodos anteriores.
Os valores dos mercados futuros
também compartilham do mesmo
comportamento.

Preços de outros
metais

Os preços do aço, em elevação
desde 2020, começam a ter
baixas, tanto o importado como o
nacional. Entretanto, nos últimos
meses, vêm sendo constatadas
baixas devido à problemas
conjunturais na China e um início
da acomodação entre oferta e
demanda no Brasil segundo a
INDA (Instituto Nacional de
Distribuidores de Aço). Para 2022,
são previstas altas em menor grau
para vendas e produção.

Variação de preço (jan. 21 - dez. 21)

Laminado à quente (BQ) Laminado à frio (BF) Chapa grossa (CG)

Fonte: INFOMET. 

9,512.10
U$ / ton

Cobre

2,643.67
U$ / ton

Alumínio

39,516.67
U$ / ton

Estanho

19,938.00
U$ / ton

Níquel

Fonte: West Metal. Dados referentes
a dezembro de 2021.

Barra chata

Tubo industrial redondo Sucata ferrosa Galvanizado Arame Vergalhão

*Índice previsto pelo INFOMET.
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Com base em dados do INPC até outubro, o Brasil
apresentou piora nas projeções para 2022. Em boas
condições, o valor da inflação projetada saltou de
4,21% a.a. para 4,74% a.a.; em adversas, 7,28% a.a..
Em simulações, ambos os cenários admitem, com
menor probabilidade, inflação em torno de 13% a.a..
Entretanto, o quando levado em consideração o
Indíce em Novembro, o INPC retorna à um patamar
mais baixo, 4,22% 

Projeção do
INPC

O Índice de Confiança do Empresário Industrial apresentou boa
performance, com perda de impulso em outubro para os setores
de interesse. Em novembro, a metalurgia ocupa o 4º lugar
dentro do universo produtivo brasileiro.

Variação trimestral do
ICEI-Brasil 

CENÁRIO
OTIMISTA

CENÁRIO
PESSIMISTA

7,28%

Automotores Metaluriga

Produção de Metais Eletrônicos

Fonte: CNI.

Fonte: Elaborada pelos autores, baseado em dados do INPC (IBGE).

Previsão para o INPC 2022 no Brasil.
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Indicadores de produção

A FENABRAVE (Federação Nacional Distribuição
Veículos Automotores) prevê um aumento de vendas
de 20,4% em 2021 acima de tratores e máquinas
agrícolas, além de um aumento de 45% para caminhões
novos.
A ANFAVEA estima uma maior produção de veículos,
dada a falta prevista para 2022, bem como uma menor
venda de produtos importados.
A ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos) possui uma previsão de
aumento de 4% na produção de máquinas e
equipamentos em 2022, além de um fechamento de
faturamento 20% maior em 2021 (apesar de algumas
quedas no bimestre setembro-outubro).
Quanto à questão de falta de peças, existe a
possibilidade da crise de chips se estender até 2022
(NISSAN), bem como para os contêineres (CONTEINER
FORECASTER).
O setor aéreo brasileiro está contando com vários
projetos, investimentos privados e com as concessões
que estão iniciando.

Panorama de demais
indicativos do setor

Variação nos indicadores (ago. 21 - out. 21)

Capital - Equipamentos de informática, produtos
eletrônicos e ópticos

Capital - Máquinas e equipamentos

Fonte: Índices Especiais de Produção Física (IBGE).

Capital - Veículos automotores, reboques e
carrocerias

Intermediária - Metalurgia

Intermediária - Máquinas e equipamentos

Durável - Veículos automotores, reboques e carrocerias

Capital - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Capital - Outros equipamentos de transporte

Durável - Máquinas, aparelhos e materiais
elétricos

Para o último trimestre de 2021, os resultados mensais da indústria
foram prejudicados pelo parco desempenho do PIB, embora o
acumulado ainda alicerça genericamente bons resultados. Para
novembro, entidades representativas do setor metal-mecânico
apontaram bons resultados, como a ANFAVEA (Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).
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Exportações totais em 2021 por setor
em Piracicaba
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Em Piracicaba, o complexo metal-mecânico
apresenta maiores exportações, sendo responsável
por 4 dos 6 maiores valores FOB (free on board, isto
é, o preço no porto após o transporte) até
novembro. Os números seguem a tendência
nacional de destaque dos setores específicos de
Fabricação de Máquinas e Equipamentos e
Metalurgia, no quantum apresentado pelo COMEX.
No nível nacional, até mesmo as importações
destes setores estão aquecidas, mesmo entre
cotações em alta.

Balança
comercial
municipal

Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-
transportadoras (scrapers), pás mecânicas,
escavadoras, carregadoras e pás carregadoras,
compactadores e rolos ou cilindros compressores,
autopropulsores

Automóveis de passageiros e outros veículos
automóveis principalmente concebidos para o
transporte de pessoas (exceto os da posição
8702), incluídos os veículos de uso misto (station
wagons) e os automóveis de corrida

Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose
quimicamente pura, no estado sólido

Compostos aminados de funções oxigenadas

Grupos electrogéneos e conversores rotativos,
elétricos

Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de
produtos agrícolas,
incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem;
cortadores de relva e
ceifeiras; máquinas para limpar e selecionar ovos,
frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da
posição 8437

Álcool etílico não desnaturado, com um teor
alcoólico em volume igual ou
superior a 80 % vol.; álcool etílico e aguardentes,
desnaturados, com qualquer teor alcoólico

Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente
forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a
quente, incluídas as que tenham sido submetidas
a torção após laminagem

Fonte: Comex Stat.

7,79%PIRACICABA

SÃO PAULO

BRASIL

2,15%

1,22%

Variação Acumulada Anual das
Exportações 2021

Do ponto de vista do emprego, a indústria gerou os melhores
resultados na cidade.

Dentro deste setor, o relevo das admissões se encontra em
Fabricação de Máquinas e Equipamentos (382), Fabricação de
Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias (114) e
Metalurgia (51).

Emprego
Fonte: COMEXStat
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