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Editorial
O Boletim de Conjuntura da Indústria SIMESPI ESALQ de fevereiro de 2022 destaca que existem algumas incertezas,
principalmente políticas e sociais, que devem afetar a dinâmica da cadeia industrial metal-mecânica em 2022. Neste
momento ainda não se pode traçar um panorama das tendências deste ano. 
Em primeiro lugar, devemos apontar, no âmbito internacional, as incertezas causadas pelos conflitos geopolíticos e
sociais. Na Europa Oriental, os conflitos entre Rússia e seus vizinhos estão afetando os mercados mundiais de
commodities e energia e isto deve impactar os custos industriais e a inflação. No Peru, os conflitos e manifestações
trabalhistas estão afetando as operações das mineradoras e impactando o fornecimento de cobre. Na África, o golpe
político na Guiné afetou a cadeia de fornecimento de minérios daquele país. 
Há que se destacar que o mundo está aguardando uma melhor definição sobre a política econômica da China. O gigante
asiático está dando sinais diversos ao mercado nos últimos meses: se por um lado mostra desaceleração do crescimento
econômico com a queda da produção em diversos setores e problemas financeiros de grandes empresas de construção,
por outro, o país anuncia o desenvolvimento de novas tecnologias e início de uma nova fase de produção, mais
sustentável. A China parece estar saindo da produção em massa para a intensiva em tecnologia. Este caminho irá
direcionar a dinâmica da economia mundial nos próximos anos. 
Outro fator relevante é a continuidade das disputas políticas entre Estados Unidos e China, que afetam a dinâmica do
mercado mundial de médio e alto processamento industrial. 
No Brasil, temos um ano eleitoral, o que causa incerteza quanto ao comportamento dos governantes, traz desafios com
relação à implementação de políticas públicas e a agenda de reformas, dentre outros aspectos. Também cabe citar a
operação padrão dos fiscais da Receita Federal, que está afetando os desembaraços aduaneiros, afetando o suprimento
de componentes importados.
No campo produtivo, há incerteza sobre a oferta de determinados minérios por conta da insegurança com barragens em
Minas, dada a elevada pluviosidade dos últimos meses.  Outro fator preocupante é a contínua queda da participação
percentual da indústria de transformação no PIB do Brasil – queda estimada em 3,4% em 2021 pelo Banco Central, a
sétima desde 2011.
Sumarizando, o ambiente econômico-institucional mundial e nacional está incerto e isto afeta as decisões de
investimento, os custos industriais e os mercados consumidores.
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Indicadores de preço
Entre janeiro e fevereiro de 2022, os preços do
aço têm apresentado um aparente momento de
inflexão, ou seja, as quedas vertiginosas têm
gradualmente diminuindo nos percentuais, com
alguns tipos apresentando alta no Brasil. As
cotações internacionais têm seguido esta linha de
recuperação, particularmente nos vergalhões,
atrelado aos projetos de infraestrutura chineses.
Mesmo com a desaceleração da economia deste
último, muitos stakeholders internacionais
apostam na retomada da demanda por aço,
explicando os aumentos recentes no minério de
ferro. Entretanto, o temor global das montadoras
enfrentando uma cadeia de suprimentos abalada
levanta um sinal de alerta, adicionado pelos baixos
estoques e mudanças de políticas repentinas do
gigante asiático. No Brasil, os setores de
construção civil e peças - dentre este último, o
ligado a bens de capital agrícola - permeiam os
aumentos.

Variação de preço (dez/21 - fev/22)

Laminado à quente (BQ) Laminado à frio (BF)

Fonte: INFOMET. 

Barra chata

Tubo industrial redondo Vergalhão

*Índice previsto pelo INFOMET.
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U$ / ton

As estimativas numéricas apontam para a elevação
da inflação. As instabilidades do cenário político
nacional, como as eleições, e internacionais, como
o conflito Estados Unidos-China, a persistente
crise de suprimentos ocasionada pela COVID-19, a
possível guerra entre Ucrânia e Rússia, as cotações
ascendentes de commodities, impactam na
continuidade das expectativas altistas de inflação.

Projeção do
INPC

CENÁRIO
OTIMISTA

CENÁRIO
PESSIMISTA

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

Previsão para o INPC 2022 no Brasil

7,40% 12,98%

9,15% 18,28%

Problemas na mineração e a alta do câmbio têm
afetado os valores dos outros metais como um todo.
Os preços do cobre, que haviam tido leve queda,
voltaram a subir com a diminuição histórica dos
estoques e dificuldades de extração no Peru. Os
estoques em baixa também provocaram o aumento do
preço do níquel, além da demanda por aço inoxidável,
bateria e custos de energia. A queda na produção
chinesa e a crise ucraniana, aliadas às paralisações na
Europa, problemas energéticos, demanda maior e
problemas de produção no Brasil e Guiné, têm
provocado altas nas cotações do alumínio. A
Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) informa
aumento na produção do mercado interno; ela vai
recorrer da decisão do antidumping. Já o estanho,
apesar do comportamento recente, sofreu leve queda
com estoques mais elevados disponíveis.

Preços de outros metais

9.911,67

Cobre

3.185,46

Alumínio

43.692,5
US$/ton

Estanho

23.616,25

Níquel

Fonte: West Metal. Dados referentes a fevereiro de 2022.
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Indicadores de produção

Queda de 7,8% na produção de ônibus;
Produção de veículos diminuiu muito mais que o normal em
janeiro devido à Ômicron e à falta de componentes;
Preocupação com a Selic alta, pois 64% das vendas são feitas
com CDC, ou seja, além da oferta, há agora a preocupação
com a demanda por automotores;
Aumento das exportações em janeiro em 6%, principalmente
para países da América do Sul.

Panorama de demais indicativos
do setor

Variação acumulada no ano dos
indicadores (out. 21 - dez. 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

O setor metal-mecânico sofreu uma retração ainda sob os efeitos do desempenho negativo do terceiro trimestre de 2021
e do crescimento de apenas 0,1% no último trimestre. A crise na cadeia de suprimentos, particularmente a de metais, tem
tido papel neste panorama. Entretanto, apesar de negativos, os números do setor têm caminhado para recuperação, ou
seja, com menores retrações nos últimos meses. Ademais, no acumulado anual, os setores estão com valores positivos. Os
destaques mensais pertencem ao ramo de bens de capitais, mostrando o possível reaparelhamento das indústrias para
atendimento de demandas no futuro.

Construção civil: crescimento em áreas localizadas, porém prejudicada pela Selic. Apesar disso, entidades ligadas
afirmam resiliência do setor;
Venda de cimento cai em janeiro no cenário de custos de insumos elevados da construção civil;
Concessões para infraestrutura com incerteza: muitas nem devem sair do papel - cerca de 33%;
O setor naval e o aéreo têm garantias de recursos em 2022 e gradual aumento da participação privada nos
investimentos;
O setor de máquinas agrícolas está animado, com uma projeção de crescimento de 5% em 2022, ainda mais com as
exportações em 2021 sendo altas, segundo a Abimaq. Há uma expectativa de alta demanda;
O setor de máquinas agrícolas está animado, com uma projeção de crescimento de 5% em 2022, ainda mais com as
exportações em 2021 sendo altas, segundo a Abimaq. Há uma expectativa de alta demanda;
2022 ainda apresenta um risco de estagnação: pandemia, desorganização das cadeias globais, perda de faturamento,
margem e lucro acumulado da indústria, elementos esses que se prejudicam em cadeia – fora as eleições;
A fundição aumenta em 20% suas atividades, visando, sobretudo, os setores do agronegócio, dos automotores, da
infraestrutura, dos bens de capital e dos transportes ferroviário e rodoviário.
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Exportações totais em janeiro de 2022
por setor em Piracicaba
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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.

-54,78%PIRACICABA

SÃO PAULO

BRASIL

-29,06%

-24.90%

Variação mensais exportações em 
Janeiro de 2022

Fonte: Comex Stat.

US$ 5,579 mi
(3,95%)

US$ 7,397 mi
(5,24%)

US$ 9,815 mi
(6,97%)

US$ 46,221 mi
(32,7%)

Principais destinos das exportações de
Piracicaba - janeiro de 2022

Fonte: FedEx/FIESP.
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Os números mais atuais no Novo CAGED mostram a
importância da indústria para a geração de empregos.
Para o ano de 2021, a indústria piracicabana teve um
saldo entre admitidos e desligados de 3358 pessoas. A
“Fabricação de Máquinas e Equipamentos” segue a
esteira da indústria de bens de capital, sendo
responsável por um saldo de 1.782 vagas. Em seguida,
“Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e
Carrocerias” (271). A metalurgia ocupa o sétimo lugar.
Cabe ressaltar que dentre os 7 maiores geradores de
emprego na cidade, apenas 2 não pertencem ao setor
metal-mecânico.
A remuneração média da cidade também encontra seu
maior valor na indústria, com os dados de 2020. Em
virtude das recentes demandas do setor metal-
mecânico, a suposição de maiores remunerações se
sustenta, principalmente às ligadas com alto grau de
informatização e automatização de processos.

Emprego

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

Variação de admissões em Piracicaba 
Dezembro de 2021 

Boletim Focus

IPCA (var.)

PIB total

Câmbio

SELIC 

5,50 %

0,30%

R$/US$ 5,58

12,25% a.a.

Segundo a última edição do Boletim Focus, 
 lançada em 11 de fevereiro, as expectativas do
mercado continuam apontando para uma
retração econômica para o ano de 2022.
Do ponto de vista da política monetária e
cambial, houve uma leve baixa na expectativa de
fechamento de câmbio para R$/US$ 5,58 e um
afrouxamento da taxa de câmbio, com aumento
da taxa SELIC para 12,25%.
Em relação à inflação, houve uma manutenção
para cima na expectativa do IPCA, alcançando
5,50% e uma manutenção para a expectativa do
PIB em um crescimento de 0,30%.

Fonte: Banco Central do Brasil.
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Siderurgia e indústria

Fonte: Instituto Aço Brasil.

Movimentação por mil toneladas 

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

nov/2
1

dez
/21

jan
/22

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0 

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.

A produção de aço no Brasil aumentou 11,4% em dezembro de 2021 comparado com o mesmo período do ano
anterior, com relevância para os semiacabados. Um fato relevante é que o desempenho do setor externo em
termos de comercialização tem perfil melhor do que o mercado interno. Enquanto as exportações (74,9%) e
importações (49,9%) aumentaram em volume, as vendas internas recuaram 24,7% e o consumo aparente,
17,3%.

Fonte: CNI.

Horas trabalhadas na produção, em base fixa
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Siderurgia e indústria

Fonte: CNI.

Utilização da capacidade instalada (UCI), em % 
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Metalurgia Produtos de metal
Máquinas e
equipamentos

Máquinas e
materiais elétricos

Quando se observa a Utilização da Capacidade Instalada (UCI), apenas os setores de “Máquinas e
equipamentos elétricos” e “Máquinas e equipamentos” tiveram aumento. Por outro lado, houve quedas
acentuadas em “Metalurgia” e “Produtos de metal”. As horas trabalhadas em todos os setores diminuiu.

Automotores

U$ / ton

U$ / ton
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O Índice de Confiança do Empresário industrial (ICEI)
apresentou uma nova retração em fevereiro, mas de apenas
0,2%, o que mantém um certo panorama de estabilidade
quanto às perspectivas que os produtores têm do mercado.
Dentre os componentes do ICEI, o que contribuiu
negativamente foi a percepção sobre a economia brasileira,
devido ao panorama político-econômico, tanto na percepção
das “Condições atuais” como em “Expectativas”. Janeiro
apresenta os setores de “Veículos automotores, reboques e
carrocerias”, “Produtos de metal (exceto máquinas e
equipamentos)” e “Metalurgia” como os mais confiantes do
índice.
Os setores de “Metalurgia”, “Máquinas e Equipamentos”
(elétricos ou não) e de “Veículos automotores” tiveram
desempenho positivo em janeiro, assim como o Indicador de
Confiança da Indústria do Aço (ICIA), tornando a confiança do
empresariado resiliente mesmo ante a incerteza do ano que se
inicia.

Desempenho do ICEI-Brasil

Fonte: CNI.

Produtos de metal

Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos

Metalurgia

Janeiro apresentou os setores de “Veículos automotores, reboques e carrocerias”, “Produtos de metal (exceto
máquinas e equipamentos)” e “Metalurgia” como os com as melhores expectativas, mesmo diante do apresentado
anteriormente se levado em consideração o ranking simples do índice.
Ao pormenorizar o desempenho da medida dentro do setor metal-mecânico, “Metalurgia” e “Máquinas e
Equipamentos” (elétricos ou não) tiveram desempenho negativo em janeiro, ao passo que “Veículos automotores”,
assim como o Indicador de Confiança da Indústria do Aço (ICIA), se elevaram, tornando a confiança do empresariado
resiliente mesmo ante a incerteza do ano que se inicia.
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