
Boletim de
Conjuntura
Industrial
 Piracicaba - 2022

PARCERIA SIMESPI E ESALQ

Edição 04
Março de 2022



PÁGINA 01 BOLETIM DE CONJUNTURA INDUSTRIAL 

Editorial
A edição do Boletim de Conjuntura da Indústria SIMESPI ESALQ de março de 2022 ressalta os efeitos do
agravamento das condições de incerteza sobre a dinâmica da economia mundial, impactada por aspectos
geopolíticos. O mundo, ainda afetado pela pandemia, enfrenta o conturbado panorama de um conflito bélico real
e de resolução incerta.
Os fatos relatados acima colocaram em xeque a globalização da economia mundial que se iniciou nos anos 1990.
As estratégias de aquisição de matérias-primas, máquinas e equipamentos de países que produzem com menores
custos e localizados em outros continentes, trouxe bons resultados nas últimas décadas. Mas, a conjuntura atual,
expos seus riscos. Às empresas e aos Estados Nacionais é imputada a tarefa de balancear os riscos logísticos da
dependência internacional e de novas crises geopolíticas e sanitárias 
A tensão causada pela guerra entre Ucrânia e Rússia se estendeu dos campos de batalha para o âmbito de nações,
sistema financeiro e mercados internacionais. Os dois países são grandes players no mercado de aço e energia e
algumas comoddities, formatando um novo movimento de alta nos preços desses produtos. Naturalmente, este
movimento imprimiu novo fôlego às cotações de outros metais, particularmente o níquel, como parte das próprias
sanções ocidentais. Mesmo com a promessa de novos projetos, e expansão, por exemplo no caso do aço
inoxidável, as cotações têm se mantido firmes. O impacto na cadeia de suprimentos, portanto, persiste.

A nova onda de Covid 19 em algumas importantes regiões
industriais da China, impactou negativamente a produção e
comercialização de componentes eletrônicos e outros
produtos industriais. Há previsão de escassez de chips e
outros componentes eletrônicos, afetando negativamente o
fornecimento de placas eletrônicas e outas cadeias produtivas.
No Brasil, o impacto deve ser sentido na cadeia
automobilística e de máquinas agrícolas. 
O INPC projetado pela equipe responsável por este Boletim,
tem refletido uma aparente melhora frente a 2021, mas
sofrendo um aumento na previsão do acumulado para o
presente ano, comparado com o calculado em fevereiro. Nesta
edição do Boletim foram adicionados o Índice de Preços ao
Produtor (IPP) e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC),
com comportamento semelhante ao supracitado. Esse
otimismo tem sido colocado em xeque com a persistência de
problemas da oferta de matérias-primas e decorrências do
conflito europeu.
A boa performance do acumulado da produção física do
complexo metal mecânico é defrontada com apenas três elos
com valores positivos, devido a fatores sazonais e aumento
dos custos dos suprimentos - melhor detalhado no corpo do
boletim.
 Piracicaba aumentou as exportações industriais em cerca de
13% em fevereiro de 2022, com destaque para o segmento de
máquinas e equipamentos. . 
Aparentemente, a confiança do setor no Brasil segue com leve
otimismo, crente numa siderurgia com números relativamente
estáveis. Os níveis de atividade revisados para cima, sugerem
certa esperança do setor, particularmente da siderurgia, em
suprir eventuais demandas deixadas pela crise internacional.
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Sucata ferrosa Galvanizado Arame

Indicadores de preço
O aparente movimento de inflexão dos preços da
siderurgia no mercado interno brasileiro se
confirmou entre fevereiro e março de 2022,
indicando estabilidade de preços no período. Os
aumentos que ocorreram foram relativamente
pequenos na maioria dos itens coletados.
A queda da produção industrial generalizada,
segundo o IBGE, aliada ao reajuste de 25% do
ferro-gusa (ABIFA), levanta forte pressão no
insumo aço. Os três maiores produtores de ferro
gusa são o Brasil, a Rússia e a Ucrânia. Com a
guerra russo-ucraniana, o produto brasileiro tem
oportunidades de escoamento internacional, sendo
que as cotações dele dobraram. Este panorama,
adicionado ao aumento do preço do carvão, eleva
os custos de produção que possivelmente se
disseminarão na cadeia produtiva como um todo,
considerando que as peças fundidas têm 35% dos
custos relacionados ao ferro gusa.

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.

O conflito no Leste Europeu afetou fortemente as cotações do aço, dada a grande importância da Rússia e Ucrânia que
exportam quantidades significativas de placas de aço, minério de ferro e pelotas. Os produtores brasileiros têm sinalizado
exportar a produção, impactando no aumento dos preços no mercado interno, que ainda é pressionado por uma demanda
de máquinas e equipamentos no setor do agronegócio, vendas de imóveis e recentes incentivos governamentais para
automotivos.

Alumínio

Estanho

Níquel

No mercado internacional, os preços tiveram queda no começo de março após elevada
alta com o conflito europeu, recuperando a tendência altista nos últimos dias. O cobre,
o estanho e sobretudo o níquel tiveram altas substanciais. No caso deste último, a
maior produtora, russa, sofre com as sanções econômicas impostas pelos países
ocidentais. Este aspecto é agravado pelo momento de pressão global de demanda para
a transição para economias de baixo carbono e utilização de fontes renováveis de
geração de energia. 
O cobre tem refletido o desdobramento da guerra e o mercado aguarda uma possível
solução diplomática. O estanho volta a elevar-se com a redução de estoques. Os
estoques de alumínio e zinco ainda permanecem em queda, pressionando a conjuntura
de preços e o fator energético tem levantado suspeita quanto ao fornecimento de
ambos, o que, aliás, pode ser estendido para os supracitados. Além disso, existem
incertezas logísticas ainda não sanadas, pois, apesar do embargo à Rússia, ocorre a
existência de estoques nos portos mundiais não corretamente quantificados.
As cotações do aço inoxidável têm sofrido com as tensões políticas e a dinâmica do
níquel, alcançando valores históricos. Porém, novos projetos estão pressionando
através de uma oferta maior as cotações até então sustentadas pelo custo da matéria
prima.

Preços de outros metais

10.267,94

Cobre

3.633,78

46.652,78
US$/ton

37.340,38

Fonte: West Metal. Dados referentes a março de 2022.
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As estimativas do Índice de Preços ao Produtor (IPP,
variação acumulada em relação a dezembro do ano
anterior) da Indústria de transformação e do Índice
Nacional da Construção Civil (INCC) mostram-se com
valores menores para os números de fato ocorridos em
2021. Entretanto, as estimativas calculadas ainda não
incorporaram os efeitos da guerra Rússia-Ucrânia e os
impactos via inflação de custos por meio da elevação de
insumos como aço e petróleo. Nessa situação, os valores
dos índices podem subir ao longo do ano, dependendo
do conflito, da retomada da cadeia de suprimentos e do
interim político das eleições brasileiras.

Projeção do
INPC

CENÁRIO
OTIMISTA

CENÁRIO
PESSIMISTA

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

Previsão para o INPC 2022 no Brasil

8,29%

13,35%

7,86%

15,89%

Previsão para o IPP 2022 no Brasil

Previsão para o INCC 2022 no Brasil
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Indicadores de produção
Variação acumulada no ano dos
indicadores (nov. 21 - jan. 22) %

Metalurgia

Fonte: Índices Especiais de Produção Física (IBGE).

Máquinas e materiais elétricos

Máquinas e equipamentos

Veículos automotores

Produtos de metal

Indústria de transformação

Os indicadores de produção física do IBGE levantados
no âmbito da Pesquisa Industrial Mensal (PIM)
mostram que em janeiro de 2022 a maioria dos setores
industriais manteve a tendência de redução da
produção. Este comportamento é esperado no início
do ano e reflete as dificuldades de retomada da
produção após o fim de ano, com recessos e férias
coletivas. Assim, há certa demora na recomposição de
estoques, retorno das vendas e regularização da
logística das empresas. Deste modo, pode-se dizer que
há certo determinante sazonal da produção. 
Contudo os setores de bens de capital ligados a
materiais elétricos, bens intermediários ligados à
metalurgia e bens de consumo duráveis ligados a
equipamentos de transporte apresentaram números
positivos neste mês.

No acumulado dos últimos 12 meses, todas as categorias apresentam bom desempenho, mas as incertezas vigentes e o recuo
nos próximos meses deverão afetar este resultado. Por outro lado, os aumentos nas cotações de preços dos produtos de
mineração e siderurgia significam custos elevados para suas cadeias. 
A continuidade da falta de componentes e a manutenção dos preços elevados têm refletido negativamente em diversos elos
produtivos. Esta situação deverá ser agravada pelo lockdown decretado em alguns centros industriais chineses em função de
nova onda da COVID-19. 
Apesar disso, a demanda por equipamentos e contêineres para movimentação é alta - assim como a preocupação do governo
em amparar o agronegócio - e a demanda por máquinas e equipamentos ainda se manter nos demais setores. Somam-se
também as importações destes produtos como parte do processo de desindustrialização, que muitos especialistas apontam ser
inevitável.

A indústria de transformação tem melhores expectativas apenas para demanda, número de
empregados e expectativas de investimento;
Parcerias continuam importantes na construção de infraestrutura e demanda para o setor
metal-mecânico;
Como forma de alavancar a venda de automóveis, a redução do IPI pode vir a favorecer o
setor, cuja produção, exportação e vendas aumentaram de janeiro para fevereiro;
A produção de ônibus aumentou 47,6% em janeiro e caminhões 20,8% em fevereiro;
Existem melhores expectativas para as empresas importadoras de veículos;
O setor naval evidencia aumento de demanda por serviços, mas não por motores;
Atualmente, vive-se uma estagnação no estoque de infraestrutura;
O Programa Trator Solidário contará com a distribuição de 13 mil novos tratores;
Segundo a EXPODIRETO, o nível de vendas de máquinas é satisfatório;
O IPEA constata que houve um aumento da demanda por máquinas e equipamentos de
23,6% em 2021;
A guerra Rússia-Ucrânia aumenta os riscos logísticos e também o setor de semicondutores;
Houve um aumento de 23,5% das vendas de máquinas agrícolas, conforme a FENABRAVE;
Devido ao aumento no preço do petróleo, estão ocorrendo concessões de rodovias;
A conjuntura do conflito europeu está afetando o otimismo da construção civil.

Panorama de demais indicativos
do setor
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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.

13,46%PIRACICABA

SÃO PAULO

BRASIL

16,63%

9,37%

Variação mensais exportações em 
Fevereiro de 2022

Fonte: Comex Stat.

US$ 706mi
(3%)

US$ 1,043 mi
(5%)

US$ 2,486 mi
(11%)

US$ 5,925 mi
(26%)

Principais destinos das exportações de 
Piracicaba - fevereiro de 2022

Fonte: FedEx/FIESP.

Após um pico em dezembro, superando os
US$200 milhões, as exportações totais do
município reduziram-se de forma significativa,
evidenciando o impacto da queda de produtos
derivados da agroindústria canavieira. Cabe
destacar que, no âmbito da indústria de
transformação, os segmentos de “Barras de ferro
ou aço”, “Automóveis de Passageiros e outros” e
“Grupos eletrogêneos” são as exceções à
tendência de queda. As cotações para tais
produtos têm aumentado ou se recuperado
segundo os Índices de Preços e Quantum do
MDIC, tais como “fabricação de veículos
automotores”, “metalurgia” e “fabricação de
máquinas e equipamentos”.
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Emprego

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

Boletim Focus
IPCA (var.)

PIB total

Câmbio

SELIC 

6,59 %

0,50%

R$/US$ 5,30

13% a.a.

Segundo a última edição do boletim Focus,
lançada em 18 de março, 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$/US$ 5,30 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
6,59% a.a. e um aumento da expectativa do PIB
em um crescimento de 0,50% a.a.

Fonte: Banco Central do Brasil.

Ao longo de 2021, observa-se a importância da
indústrias de transformação no saldo de
admissões e desligamentos, sendo motriz na
captação ou geração de novas vagas, como
demonstrado nas barras em azul no gráfico.
Entretanto, os dados de Janeiro de 2022,
visualizados nos pontos e eixo a direita, revelam
desaceleração neste panorama, inclusive com
empresas o complexo metal mecânico
participando menos ou perdendo posições no
ranking de importâncias no mercado de trabalho
piracicabano, resultado dos efeitos mencionados
ao longo desta edição.



PÁGINA 07 BOLETIM DE CONJUNTURA INDUSTRIAL 

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.

De forma geral, os indicadores da produção e comercialização da siderurgia apresentaram relativa estabilidade
entre agosto e janeiro deste ano. Entretanto, cabe ressaltar o crescimento da produção de aço bruto (10,5%),
vendas internas (1,6%) e consumo aparente (0,6%) entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. 
Para os analistas do Aço Brasil, o mercado interno está abastecido, abrindo espaço para venda no mercado
externo nos próximos meses, revertendo a recente queda nas exportações. Esta tendência encarece as cotações
no mercado interno e eleva os custos de produção da indústria de transformação.

Fonte: CNI.

Horas trabalhadas na produção, em base fixa
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Metalurgia Produtos de metalMáquinas e
equipamentos

Máquinas e
materiais elétricos

O indicador de horas trabalhadas e
faturamento do setor metal-
mecânico da CNI manteve a
tendência de queda dos últimos
meses. Mas o órgão revisou as
tendências para os próximos meses
e afirma que o nível de emprego e
faturamento devem apresentar leves
altas para a indústria geral e
indústria de transformação no
acumulado de 12 meses. Porém, as
horas trabalhadas apresentam um
patamar superior aos níveis antes da
pandemia. Este é um cenário que
permite prever futuras recuperações
nos patamares de produção física
para os próximos meses.
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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

A COVID-19, a crise na cadeia de suprimentos, as incertezas e a elevação dos custos provocaram uma redução
nos indicadores industriais no segundo semestre de 2021. A área metal-mecânica, que apresentou resiliência
durante o período, entretanto, tem manifestado desempenhos não tão satisfatórios em 2022. A UCI - utilização
da capacidade instalada - apenas aumentou para a “Metalurgia” e “Máquinas e equipamentos elétricos”, e se
reduziu nos demais segmentos produtivos.
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Em março deste ano, o ICEI (CNI) recuou 0,4 pontos
percentuais, mas ainda acima de 50 pontos, que é a
linha que divide a confiança da desconfiança. Apesar
disso, o resultado é maior que o mesmo período do
ano passado. O indicador possui dois itens que levam
em consideração a expectativa sobre a economia
brasileira e a empresa: “condições atuais” e
“expectativas”. Todos apresentaram retração. Apenas
“Produtos de metal” possuía até fevereiro um
resultado positivo, com os demais sofrendo leves
perdas. Em suma, o indicador mostra que as
expectativas estão ficando mais pessimistas, fruto das
incertezas mais acentuadas por causa da crise
energética, conflitos entre Ucrânia e Rússia e
impasses geopolíticos.

Desempenho do ICEI-Brasil

Fonte: CNI.

Produtos de metal

Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos

Metalurgia

O Índice de Confiança da Indústria do Aço (ICIA) também aumentou para 49 pontos em fevereiro,
aproximando-se da zona de confiança dos tomadores de decisão na siderurgia, mas ainda abaixo dos
valores de novembro de 2021, mostrando como a situação conjuntural impactou negativamente, e
rapidamente, as expectativas nos últimos meses.
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