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Editorial

O mês de junho de 2022 pode ser resumido em duas palavras para investidores, 
industriais, consumidores e governantes de países: preocupação e incertezas. A 
manutenção do Lockdown chinês, as políticas monetárias contracionistas dos países 
desenvolvidos e até mesmo a adoção de medidas  protecionistas, afetaram as expectativas 
dos agentes que atuam nos vários elos das cadeias produtivas nacionais e globais.

A produção da indústria siderúrgica e metalmecânica cresceu no segmento de bens de 
capital e caiu nos de bens intermediários e de consumo duráveis entre os meses de 
fevereiro e abril de2022. Este resultado vai na contramão da indústria brasileira que 
mostrou  melhor desempenho no mesmo período, puxada pela indústria de bens de 
consumo não-duráveis.

Esses indicadores de produção tiveram reflexo nas horas trabalhadas, que diminuíram 
sistematicamente em quase todos os elos produtivos entre março e abril de 2022. A 
indústria de transformação teve desempenho negativo de 4,61% e o segmento com pior 
desempenho, em relação a março, foi o de veículos automotores, com uma variação de 
-8,42% na série padrão. A exceção foi o setor metalúrgico, que registrou uma variação 
positiva de 3,64%.

Desta forma, é surpresa que em um ambiente de menor nível de atividade e incertezas, a 
confiança dos empresários tenha melhorado em Junho, em função de melhores 
expectativas para o futuro e no desempenho da economia nacional.

O estudo especial desta edição do boletim é a apresentação da participação de homens e 
mulheres na indústria metalúrgica na região. Neste segmento, a participação das mulheres 
nas ocupações formais é muito baixa (8%) - 120 de 1524 vagas – quando comparada à 
indústria em geral (20%) - 8.907 de 45.482 vagas. No estado de São Paulo, 11% das 
vagas na indústria metalúrgica são ocupadas por mulheres e 40% na indústria em geral.
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Conjuntura do Mercado 
Siderúrgico

O gráfico acima demonstra que a produção e as vendas de aço tiveram uma retração até 
de abril (média de 6,6%) como reflexo dos reajustes dos preços nos meses anteriores. 
Com relação a Maio, a produção de aço bruto, importações, vendas internas e consumo 
aparente reagiram, com valores de até 20% positivos. Por sua vez, as exportações e as 
vendas externas vêm caindo desde março de 2022.

Os dados do Aço Brasil também demonstram que o volume importado de Laminados 
aumentou, e que as vendas internas deste aço dos semi acabados têm sofrido quedas, 
ligando o alerta para a indústria nacional.
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Indicadores Siderurgia (Abr/21 - Abr/22)

Fonte: Instituto Aço Brasil.



Indicadores de 
Produção Nacional

O segmento de bens de capital 
apresentou desempenho 
positivo nos setores de outros 
equipamentos de transporte 
entre fevereiro e abril de 2022. 
A produção de equipamentos 
de informática, iniciou com 
queda na produção em 
Fevereiro e reverteu esta 
tendência nos meses seguintes. 
Mas este setor vem sendo 
impactado com a falta de 
microprocessadores, levando à 
falta de alguns bens. Os demais 
setores expressos no gráfico, 
tem tendência de instabilidade 
nos meses analisados.

03Boletim de Conjuntura Industrial 

Bens de Capital (Fev/22 - Abr/22)

Fonte: PIMPF.

Por sua vez, no segmento de bens intermediários, a tendência foi de queda da produção nos 
meses analisados, reflexo da queda da demanda da indústria de bens de consumo e da 
indústria de bens de capital.

Bens Intermediários (Fev/22 - Abr/22)



Indicadores de 
Produção Nacional
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Bens de Capital (Fev/22 - Abr/22)

Fonte: PIMPF.

A produção de bens de consumo duráveis apresentou desempenho negativo no trimestre 
analisado, reflexo dos impactos da crise econômica, desemprego estrutural e 
endividamento das famílias. Este desempenho reflete nos demais setores analisados 
acima.

Em suma, a produção física da cadeia produtiva ainda está oscilante, com manutenção de 
valores negativos para a maioria dos elos produtivos. Apenas alguns setores ligados a 
transporte e a informática tiveram resultados um pouco mais animadores. A produção 
global da indústria brasileira mostrou melhor desempenho que o metal mecânico.



Indicadores de 
Produção Nacional
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Evolução das Horas Trabalhadas na Produção (em base fixa)

Fonte: CNI.

Os dados de horas trabalhadas refletem as condições de mercado, produção e o estado de 
expectativas e riscos. As horas diminuíram sistematicamente em quase todos os elos 
produtivos entre março e abril de 2022. O segmento com pior desempenho, em relação a 
março, foi o de veículos automotores, com uma variação de -8,42%. A indústria de 
transformação teve desempenho negativo de 4,61% na série padrão e 2,19% na série 
dessazonalizada, demonstrando uma inflexão em relação à tendência altista iniciada na 
série histórica desde o começo do ano.

A exceção foi o setor metalúrgico, que registrou uma variação positiva de 3,64%.



Indicadores de 
Produção Nacional
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Utilização da capacidade instalada (UCI) 

Fonte: Pesquisa "Indicadores industriais" - em % (percentual médio) - CNI

Seguindo a tendência já analisada da produção e das horas trabalhadas, a Utilização de 

capacidade industrial (UCI) se reduziu em todos os segmentos estudados, demonstrando 

que as políticas macroeconômicas globais contracionistas trazem incertezas sobre as 

decisões de volume de produção e vendas.



Indicadores de Preço
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Fonte: INFOMET.

Os preços dos aços apresentaram tendência de alta em maio, ainda alicerçado pela 
inércia dos agentes econômicos nas expectativas quanto ao futuro, seja para demanda, 
seja para manutenção de estoques. Houve, entre abril e maio, uma pequena queda na 
produção interna de aço bruto (4,3%, Aço Brasil) e as vendas aumentaram 3,1% segundo 
a INDA. Este dado tem coerência com o apresentado acima.

Pode-se destacar os tipos “conexão inox”, cujo aumento foi de 60%., “Tela”, “Barra Inox”, 
“Cantoneira Inox” passam a integrar esta edição do boletim, cuja variação foi nula. 
Apenas “Chapa Inox” teve uma variação negativa de -15%. Até 20 de junho, nas 
previsões da Infomet (baseadas na percepção dos compradores e vendedores) têm 
indicado uma variação negativa ou no máximo, estabilidade em poucos tipos de aço.

Indicadores de Preço - Aço Nacional



Indicadores de Preço
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As causas dessa reversão, assim como sua continuidade, podem estar relacionadas com a 
isenção de tarifas de importação e a elevação conjunta de outros insumos utilizados pela 
construção civil e outros setores. Ademais, o preço do aço importado vem sofrendo 
quedas. O minério de ferro mostra quedas devido ao lockdown chinês e produções dos 
principais exportadores aquém do potencial.

Revisões Preços Aços

As estimativas feitas pela equipe do boletim, que incorporam alguns dados preliminares 
de junho mostram POSSÍVEL queda em alguns preços de aço no Brasil nos próximos 
meses. Citam-se como exemplo o “vergalhão”, “galvanizado” e “arame”, visto na linha 
azul, previsão dos índices das cotações. Já Laminado a quente (BQ); laminado a frio (BF); 
Chapa Grossa (CQ); Barra Chata e Tubo Industrial Redondo tem tendência de aumento.

(Base 100, calculada por meio de média aritmética da percepção dos 
informantes do site do Infomet.)

Laminado a FrioLaminado a Quente Chapa Grossa

TuboBarra Chata Vergalhão

ArameGalvanizado Sucata



Indicadores de Preço
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O cobre, estanho, alumínio, níquel e em menor grau, zinco apresentam movimento de 
queda, em virtude do endurecimento dos bancos centrais em controlar a inflação ( juros nos 
EUA). Isto constitui uma preocupação quanto a demanda futura dado o resfriamento das 
principais economias e leve valorização global do dólar, além do próprio lockdown na 
China. Curiosamente, nem problemas com mineração afetaram este panorama, por 
exemplo, a greve de mineiros de cobre no Chile.

Fonte: WestMetal

Índices de Inflação

Para o INPC o panorama inflacionário melhorou com valores muito próximos aos 
estimados para o ano nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, em torno de 8%. Em um 
cenário pessimista, o valor situa-se em torno de 12,74% O IPP e o INCC ainda mantêm 
cenário similar aos estimados no boletim anterior, entre 9.66% e 20.39%, para o 
primeiro, indicando uma correção inflacionária na saída da fábrica. Já para a construção 
civil, as estimativas ficaram entre 12%, 20% e 16.59%.

INPC IPP INCC



Balança Comercial
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Com leve crescimento em relação ao período anterior, o valor das exportações de 
Piracicaba em maio de 2022 teve um aumento de 7,75% em relação ao mês de abril. 
Quando analisados os valores acumulados entre os mesmos períodos de 2021 e 2022, 
vemos que Piracicaba tem um resultado melhor que o estadual e federal, com um 
crescimento de 28% em relação a 2021.

Quanto aos destinos dessas exportações, se manteve o padrão de maior proporção para os 
Estados Unidos (43%), seguido pela Austrália (4,66%), e Canadá (4,06%). É válido 
pontuar a grande relevância e dependência entre a economia municipal e a 
norte-americana, visto que, mais de metade das exportações da cidade tem como destino 
o país. 

Fonte: ComexStatl

Variação acumulada anual Exportação 
(Jan-Mai 21/22)

Principais destinos das exportações 
de Piracicaba - Maio 2022

Mapa dos Destino das Exportações de Piracicaba (jan-maio 2022)



Índice de Confiança
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O relatório ICEI/CNI de junho demonstra melhora da confiança empresarial geral, com o 
aumento de 1,3 p.p., atingindo o nível 57,8 pontos. A melhora da confiança foi observada 
tanto para “Condições atuais (em comparação com os últimos 6 meses)” como para as 
“Expectativas (para os próximos seis meses)”. Há uma pequena melhora das expectativas 
do empresariado para Economia Brasileira como para suas respectivas empresas. 
Infelizmente, pela primeira vez desde a edição dos boletins SIMESPI ESALQ, nenhum setor 
do ramo metal mecânico figurou entre os mais confiantes.  apenas houve melhora em 
termos de “confiança” em alguns elos, como demonstrado no gráfico. Segundo o relatório 
do ICIA, no caso do aço, o índice apresentou queda, não pela condição que o empresário 
enxerga sobre a empresa, mas sobre a economia brasileira e o panorama global.

Desempenho do ICEI-Brasil

Fonte: CNI



Mercado de Trabalho para Homens e Mulheres na 
Indústria Metalúrgica na Região do Simespi
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A região do Simespi (Piracicaba, Saltinho, 
São Pedro e Rio das Pedras) concentrava 
3% dos empregos da indústria 
metalúrgica[1] no estado de São Paulo no 
ano de 2020. Dos 1.524 postos formais de 
trabalho, apenas 8% (120 v\agas) eram 
ocupados por mulheres, enquanto na 
indústria em geral esse percentual era de 
20%, com um total de 8.907 mulheres 
empregadas na região.

Estudo Dirigido

Apesar das maiores oportunidades na indústria em geral quando comparada à metalúrgica, 
as mulheres ainda enfrentam uma diferença muito grande de oportunidades nesse setor, 
considerando o percentual muito baixo no total de vagas formais.



Mercado de Trabalho para Homens e Mulheres na 
Indústria Metalúrgica na Região do Simespi
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Das poucas mulheres que ocupam uma vaga na indústria metalúrgica, 35% ganham até dois 
salários mínimos, enquanto para os homens esse percentual era de 19%. Nas faixas salariais 
acima de 2 salários, a preponderância de homens é maior.

Estudo Dirigido

Entre as ocupações mais comuns em números absolutos entre as mulheres estão as das 
Escriturárias (38), Trabalhadoras da indústria, transformação, instalações e fabricação (27), 
Técnicas de nível médio (21) e Profissionais das ciências (18), que representam 87% das 
vagas na indústria metalúrgica para mulheres.

Apesar das ocupações como técnicas e trabalhadoras da indústria [...] estarem entre as mais 
comuns entre as mulheres, elas ocupavam apenas 9,5% e 2,7% quando comparadas aos 
homens. Nas ocupações como dirigentes ou gerentes as mulheres têm uma participação muito 
baixa ou mesmo inexistente. Situação diferente ocorre na indústria em geral que, apesar de 
uma baixa participação das mulheres, ocupam 12 dos 82 postos como dirigentes e 281 dos 
983 postos como gerentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a indústria metalúrgica é 
composta por: Produção de ferro-gusa e de ferroligas, Siderurgia, Produção de tubos de aço, 
exceto tubos sem costura, Metalurgia dos metais não-ferrosos e Fundição.
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