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Piracicaba é
destaque na
balança comercial

PARCERIA SIMESPI E ESALQ

Edição 02
Janeiro de 2022Em relação a São Paulo e ao Brasil, município registra

variação maior que as instâncias superiores, com o
setor metal-mecânico como protagonista.
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Indicadores de preço

Cobre e estanho mantiveram tendência
de alta em função da elevada demanda
na indústria eletroeletrônica, inclusive
para reparos de placas e componentes
em função da falta de produtos novos. O
níquel bateu recorde em preços nos
xxxxx

Preços de outros
metais

Em janeiro de 2022, os preços de
alguns tipos de aços seguem a
tendência de queda no mercado
interno, enquanto outros tiveram
uma reversão. Contribuíram para
isto a tímida recuperação econômica
e a liberação de reservas de minério
na China. Por outro lado, a alta
demanda nos Estados Unidos, o
processo de reestocagem de aços
planos e o ano de eleição colocam
alguns preços em ponto de inflexão
positiva. Entidades como a INDA
acreditam em um aumento de 3%
das vendas, ao passo que outras
relatam número na casa dos 10%
em 2022, principalmente nos aços
longos, puxados pela construção
civil. Assim, reforça-se um cenário
de manutenção das cotações de
alguns tipos e a de leve aumento em
outros.

Variação de preço (jan. 21 - dez. 21)

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

Fonte: INFOMET. 

9.759,19
U$ / ton

Cobre

2.960,58
U$ / ton

Alumínio

41.247,69
U$ / ton

Estanho

21.896,15
U$ / ton

Níquel

Fonte: West Metal. Dados referentes a janeiro de 2022.

Barra chata

Tubo industrial redondo Sucata ferrosa Galvanizado Arame Vergalhão

*Índice previsto pelo INFOMET.

últimos anos e mantém tendência de crescimento pelo
mesmo motivo.
O alumínio manteve a tendência de alta nos mercados
internacionais desde o ano passado, puxado pelo
aumento dos custos de produção, principalmente da
eletricidade e das políticas de descarbonização na China.
No mercado nacional, houve forte movimento com a
recente aquisição da Alux pela Companhia Brasileira de
Alumínio, alterando o panorama concorrencial no setor.
A redução das chuvas em MG tem possibilitado a
melhora na oferta de zinco, o que de certa forma tem
acontecido com os preços decrescentes internacionais
do metal. A cotação para jan/2022 é de US$3.602,00.



0 25 50 75

out/21 

nov/21 

dez/21 

Automotores

3,76%

PÁGINA 02 BOLETIM DE CONJUNTURA INDUSTRIAL 

U$ / ton

U$ / ton

As estimativas numéricas tem se mantido otimistas.
Porém instabilidades de cunho político nacional, como as
eleições, e internacionais, aliadas à crise de suprimentos
ocasionada pela COVID-19 e fatores geopolíticos (Crise
da Ucrânia), além de volatilidade de commodities,
aumentam o risco de inflação.

Projeção do
INPC

O ICEI divulgado pela CNI para janeiro de 2022 mostra
ainda um empresariado otimista, mas na faixa de transição
para percepção negativa (em torno de 56 pontos) -
fenômeno este que acompanha o Índice de Confiança da
Indústria do Aço (ICIA). Destaca-se que o nível de 2022 é
inferior ao registrado no mesmo mês desde 2021,
demonstrando que o empresariado ainda não retomou o
mesmo patamar de expectativas daquela época.
O relatório setorial da CNI sobre o ICEI por segmento
mostra o setor metalúrgico ocupando o quarto lugar dentre
os setores mais confiantes. Por sua vez, o segmento mais
confiante foi o de extração de minerais não metálicos,
seguido de produtos diversos e impressão e reprodução de
gravações.

Desempenho do ICEI-Brasil

CENÁRIO
OTIMISTA

CENÁRIO
PESSIMISTA

13,00%

Fonte: CNI.

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

Previsão para o INPC 2022 no Brasil.

Produtos de metal

Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos

Metalurgia

4,02% 15,28%
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Indicadores de produção

Há uma previsão de aumento de 10% na venda de
caminhões segundo a Mercedes.
Segundo o SINDUSCON-SP, 2022 será um ano eleitoral,
o que gera incertezas. Além disto, os juros, a nova
variante da COVID-19 e os preços dos insumos ainda são
fatores de preocupação.
A realização de alguns investimentos se apresentam
como dependentes de fatores de cunho político, como o
Reporto, que são afetados pelo ano eleitoral.
A crise nos transportes, de fundo logístico, tem ainda
influência no abastecimento global.
Está ocorrendo uma tendência crescente de empresas
investindo ou procurando parcerias no setor de máquinas
e equipamentos, além de atividades voltadas para o
agronegócio.
Mesmo com problemas nas cadeias de semicondutores,
está ocorrendo uma maior venda de automóveis.
O setor de semicondutores tem expectativas de melhora
apenas para o segundo semestre de 2022.
Já no setor aéreo-espacial, continua-se com o mesmo
panorama de 2021: vários projetos, concessões e
investimentos privados - embora o setor tenha o desafio
de superar os impactos dos vírus da COVID-19 e gripe.
A ABNEE projeta um faturamento maior em 2022 para os
setores elétrico, eletrônico e eletroeletrônico.

Panorama de demais indicativos
do setor

Variação acumulada no ano dos
indicadores (set. 21 - nov. 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

Os números de produção física para o acumulado dos 12 meses, até novembro de 2021, possuem bom desempenho na
cadeia produtiva global metal-mecânica. Entretanto, quando observados os valores mensais de outubro e novembro, estes
se mostram menos animadores. A ABIMAQ (Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos) projeta aumento de 4%
em 2022, após um 2021 de recuperação. A ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores)
projeta um aumento de 9,4% nas vendas de automóveis, mesmo com preços globais em ascensão - evidência de um
consumo mais alto. As taxas de juros em elevação são um obstáculo para melhores resultados, apesar da relativa saúde
financeira das montadoras. O desempenho de caminhões e tratores tem forte conotação pontual, dependente dos preços
das commodities.
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Exportações totais em 2021 por setor
em Piracicaba
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U$ / ton

Balança comercial de Piracicaba

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.

44,64%PIRACICABA

SÃO PAULO

BRASIL

23,20%

34,16%

Variação acumulada anual das
exportações em 2021

Fonte: Comex Stat.

O desempenho da balança comercial piracicabana foi
maior do que na instância paulista e brasileira,
chegando a ter quase um incremento de metade do
valor corrente exportado em dólar (ou seja, sem levar
em consideração a disparada da taxa de câmbio).
Segundo dados do Departamento de Comércio
Exterior (FedEx) da FIESP, o setor que mais exportou
durante o primeiro semestre de 2021 foi o de
"Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos",
registrando um valor de US$ 712,6 milhões (67% do
valor total no período). No release da FIESP, os que
tiveram as maiores variações relativas em relação ao
primeiro semestre de 2020, por sua vez, foram os de
"Sementes e frutos oleaginosos" (1450%), de US$ 0,4
milhões para US$6,2 milhões, e de "Veículos
automóveis, tratores" (336,2%), de US$12,9 milhões
para US$ 56,2 milhões; as menores, foram os setores
de "Ferro fundido, ferro e aço" (-45,7%), de US$43,1
milhões para US$23,4 milhões, e de "Bebidas,
líquidos alcoólicos e vinagres" (-27,4%), de US$ 42
milhões para US$30,5 milhões.

US$ 50,9 mi
(4,8%)

US$ 56,2 mi
(5,3%)

US$ 58,3 mi
(5,5%)

US$ 376,6 mi
(35,5%)

Principais destinos das exportações e
porcentagem do valor total entre jan.-

jun./21

Fonte: FedEx/FIESP.
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Do ponto de vista do emprego, a indústria firmou o
protagonismo no saldo de admissões e desligamentos
em 2021 com 3493 pessoas a mais. Em termos de
admissões, apenas perdeu o primeiro lugar em
decorrência das maiores contratações dos serviços e
comércio no final do ano.
Dentro da indústria de transformação, o relevo das
admissões se encontra em "Fabricação de Máquinas e
Equipamentos" (4136), "Fabricação de Veículos
Automotores, Reboques e Carrocerias" (1469) e
"Metalurgia" (410).
Baseado em dados da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) para o município considerando 2015 a
2020, constata-se que o setor metal-mecânico possui
uma remuneração mensal média de R$4.320,84 no
período abordado, um valor superior à média das
"Indústrias de transformação" (R$4.284,34) e do setor
da "Indústria" como um todo (R$4.246,48). O destaque
vai para o subsetor de "Fabricação de Máquinas e
Equipamentos" com a maior remuneração média
observada no grupo (R$4.869,22).

Emprego

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Variação de admissões em Piracicaba 

Boletim Focus

IPCA (var.)

PIB total

Câmbio

SELIC 

5,03 %

0,28%

R$/US$ 5,60

11,75% a.a.

Segundo a última edição do Boletim Focus,
lançado em 7 de janeiro de 2022, as expectativas
do mercado são de uma retração econômica para
o ano de 2022.
Do ponto de vista da política monetária e
cambial, se manteve a expectativa de fechamento
de cambio em R$/US$ 5,60 e um afrouxamento
da da taxa de câmbio, com aumento da taxa
SELIC para 11,75% a.a., uma manutenção de 0,75
p.p. em relação ao mês anterior. 
Em relação à inflação, se manteve a expectativa
do IPCA em 5,03% e uma redução consecutiva na
expectativa do PIB para um crescimento de
0,28%, em comparação a de 0,5% no mês
anterior. 

Fonte: Banco Central do Brasil.

out/21 nov/21
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Fabricação de máquinas e equipamentos

Fabricação de veículos automotores,
reboques e carrocerias

Metalurgia
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Siderurgia e indústria

Fonte: Instituto Aço Brasil.

Movimentação por mil toneladas 
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Produção Vendas internas* Vendas externas** Consumo aparente***Exportações

*Exclui as vendas para dentro do parque.
**Vendas faturadas pelas usinas.
***Vendas internas + importação por distribuidores e consumidores.

Fonte: CNI.

Utilização da capacidade instalada (UCI), em % 

jan
/20

fev
/20

mar/
20

ab
r/2

0

mai/
20
jun/20

jul/2
0

ag
o/20

se
t/2

0

out/2
0

nov/2
0

dez
/20

jan
/21

fev
/21

mar/
21

ab
r/2

1

mai/
21
jun/21

jul/2
1

ag
o/21

se
t/2

1

out/2
1

125 

100 

75 

50 

25 

0 

Metalurgia Produtos de metal
Máquinas e
equipamentos

Máquinas e
materiais elétricos

Fonte: CNI.

Horas trabalhadas na produção, em base fixa
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Quanto ao número de empregados, às horas
trabalhadas e UCI, o setor tem mantido
relativa estabilidade. As expectativas de
empresas da cadeia produtiva metal-
mecânica têm tido repercussões diferentes
regionalmente (GERDAU) e instabilidades
decorrentes quanto ao nome do eleito.
Ademais, montadoras e fábricas de
reposição têm apresentado crescimento do
faturamento (SINDIPEÇAS), acalentando
bom ânimo ao mercado interno.
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