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O Boletim de Conjuntura Industrial do SIMESPI do mês de julho inicia com dados de mercado relativamente 
“estabilizados”. Apesar de alguns setores estarem com níveis de atividade em tendência de elevação, na seção Utilização 
de Capacidade e Horas Trabalhadas, a ociosidade ainda se faz presente da siderurgia até outros segmentos produtivos. 

Alguns melhoraram o perfil, como veículos, máquinas e equipamentos, informática, eletrônicos - com valores positivos -, 
outros ainda mantiveram valores negativos, embora lentamente mostrando tendência para cenários mais animadores. 

O principal fator de arrefecimento da dinâmica econômica é a demanda, naturalmente ligada a fatores de ordem 
macroeconômica. A taxa básica de Juros (taxa SELIC), que vem sendo utilizada para combater a inflação que se 
dissemina na economia, está onerando empréstimos e se espalhando para outros canais, o que os economistas encaram 
como um freio para o consumo/demanda.

Por outro lado, o aumento do valor do Auxílio Brasil pode impelir os preços de bens básicos para cima, sendo necessário o 
uso das ditas políticas monetárias contracionistas, ou seja, que diminuem a liquidez/meios de pagamento no mercado e 
reduzem a demanda, como explicamos acima.

Deve-se destacar que ainda não foi possível verificar um impacto positivo da redução de impostos em julho. Este impacto 
foi sentido no varejo de combustíveis, mas ainda não está aparente nas estatísticas de outros mercados do varejo de bens 
duráveis e não duráveis. Deve-se destacar, contudo, que esta redução de impostos será revertida no fim de 2022, o que 
deve trazer impactos negativos para a inflação em 2023. 

Apesar desse aparente efeito benéfico das políticas econômicas, a diminuição no nível de preços pode arrastar consigo 
para baixo o desempenho do PIB. Além disso, o desemprego deverá ter menos chances de melhora. Não apenas o Brasil 
tem aplicado este medicamento “amargo”, mas muitas economias centrais. 

A SELIC alta é uma medida deste tipo de política, sendo inclusive recomendada por muitos economistas para a 
continuidade da queda da inflação. Outros fatores entram em jogo: a redução de impostos, como o IPI e ICMS; uma 
medida da chamada política fiscal (ligada aos gastos e à tributação do governo) tem um potencial de reduzir os repasses 
aos preços. Porém, o déficit público pode ser afetado pela menor arrecadação, perdendo efetividade em 2023 e exigindo 
uma SELIC ainda maior. O quadro deteriorado das contas públicas, guerras, combustíveis em alta e o próprio ano eleitoral 
ainda chacoalham as ações estatais e a permanência de algum quadro estável por tempo considerável. Um respiro 
encontra-se nas commodities, componentes de muitos insumos industriais, terem cotações em queda em meio ao cenário 
internacional de medidas contracionistas.

No Brasil, toda a dinâmica da pandemia, da guerra na Ucrânia, lockdown na China e juros altos nos EUA (neste caso, os 
investidores preferem a segurança norte-americana, aumentando a taxa de câmbio no Brasil, insumos e combustíveis mais 
caros aqui), produziram discrepâncias entre o Banco Central do Brasil e o mercado nas estimativas de inflação. Mais 
incertezas costumam exigir juros mais altos.

Outro impacto dos juros altos como produto das políticas governamentais é a redução do investimento. Isto é: ao invés de 
comprar ações na B3 ou comprar novas máquinas para a linha de produção, os agentes econômicos redirecionam os 
recursos para a chamada renda fixa, comumente indexada à taxa Selic, por exemplo. Os títulos públicos se tornam mais 
atraentes ao detentor de meios de pagamento, preferível aos riscos atrelados à produção.



Conjuntura do Mercado 
Siderúrgico

A performance da cadeia produtiva do aço apresentou quedas entre maio e junho. Apenas as 
vendas externas e as exportações mantiveram tendência diferenciada. A produção de aço em 
declínio reflete a ociosidade do parque industrial, derivada do resfriamento das vendas internas e 
do consumo aparente. A perspectiva da demanda é de arrefecimento no curto prazo (Aço Brasil). 
Segundo a INDA, as vendas caíram 2,9% entre maio e junho; as compras das siderúrgicas 
diminuíram na ordem de 14% e os estoques aumentaram. As vendas externas, as quais 
correspondem além do produto físico, e os serviços de intermediação comercial foram superados 
pelo total exportado.

Apesar desta conjuntura, há perspectivas de melhora da oferta no médio e longo prazos, visto que 
há anúncios de investimentos robustos para os próximos anos. Além destes, ocorre uma 
reorganização da cadeia produtiva, com empresas revendo suas estratégias de integração vertical. 
Como exemplo, pode-se citar o caso da venda da companhia siderúrgica de Pecém, da Valle, para 
a Arcellor Mittal.
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Indicadores Siderurgia (Jun/21 - Jun/22)

Fonte: Instituto Aço Brasil.



Indicadores de 
Produção Nacional

Todos os subsetores que 
produzem bens de capital 
apresentaram variação positiva 
para maio, apesar de um 
arrefecimento em “Equipamentos 
de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos” e “Outros 
equipamentos de transporte”. O 
primeiro sofre com a crise global 
da cadeia de semicondutores e 
com uma menor demanda 
projetada pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Produtos Eletroeletrônicos 
(Eletros), o que gera uma forte 
falta de confiança do empresário 
industrial. O segundo segmento 
mencionado, com a baixa 
demanda de outros segmentos 
industriais.
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Bens de Capital (Mar/22 - Mai/22)

Fonte: PIMPF.

Dentro do conjunto de Bens Intermediários, o cenário melhorou para “Máquinas e equipamentos”, 
impulsionada pelo incentivo fiscal, implementado pelo Governo Federal, onde a dedução por 
investimento nesse tipo de produto, que era dedutível de forma escalonada do Imposto de Renda 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em 20 anos, passou a ser possível em 1 
ano. Assim, as projeções da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq) são de que deve ocorrer maior demanda dos segmentos de agronegócio, mineração e 
construção civil. “Veículos automotores, reboques e carrocerias” teve seu aumento ligado a bens 
de consumo duráveis e ao incentivo fiscal supracitado.

Bens Intermediários (Mar/22 - Mai/22)



Indicadores de 
Produção Nacional
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Bens de Consumo (Mar/22 - Mai/22)

Fonte: PIMPF.

Apenas “Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos” e “Outros 
equipamentos de transporte” tiveram crescimento, alavancados pela intenção de consumo 
um pouco melhores, apontadas pelos índices de intenção de consumo. Entretanto, as 
novas projeções da ANFAVEA para licenciamentos e produção diminuíram como um todo o 
ânimo do empresariado, particularmente o de “Veículos automotores, reboques e 
carrocerias” o que projeta para a cadeia metal-mecânica um desempenho aquém do 
esperado.



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

Fonte: CNI.

As horas trabalhadas acompanham o ritmo de produção dos setores industriais. Nota-se 

que “Metalurgia” e “Veículos automotores” apresentam quedas conforme a conjuntura 

produtiva já apontada acima e com as expectativas de demanda, pois o setor automotivo e 

a construção civil/mercado imobiliário vivem ainda sob os efeitos da crise econômica e da 

pandemia. Os setores ligados às exportações, direta ou indiretamente, apresentam 

retomada de horas trabalhadas.



Utilização da capacidade instalada (UCI)
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Fonte: Pesquisa "Indicadores industriais" - em % (percentual médio) - CNI

Como já mencionado nas seções anteriores, “Metalurgia” e “Veículos automotores” 
apresentam queda na UCI, e, neste quesito, agrega-se “Máquinas e Materiais Elétricos”. 
Os demais apresentaram leve crescimento ou relativa estabilidade. O ciclo de incertezas 
com relação à preços, matérias-primas e demanda promove este comportamento distinto 
na cadeia.



Indicadores de Preço
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Fonte: INFOMET.

Os preços dos aços em junho apresentaram uma queda sistemática, salvo os diversos produtos 
tipo “inox”, que se encontram estáveis. Entretanto, as projeções baseadas nas expectativas dos 
compradores e vendedores já sinalizam quedas previstas em todos os tipos pesquisados. Os 
recentes acontecimentos na China, maior player no mercado, tem causado sérias incertezas. 
Pelo  lado da oferta, dado o lockdown, houve acúmulos de estoques de minério de ferro e 
carvão  nos portos. Pelo lado da demanda, há os riscos imobiliários no gigante asiático afetando 
o nível de atividade na construção civil.

No mercado interno, os distribuidores de aço sofreram com menores vendas e, 
consequentemente, realizaram menores compras, inclusive importando 18% menos. A previsão 
de menores preços nos próximos meses é reforçada com a redução dos custos de produção e 
de insumos correlatos. Em suma, a demanda vem desacelerando como reflexo de fatores 
nacionais e internacionais, além da formação de estoques pelo lado da oferta.

Indicadores de Preço - Aço Nacional



Indicadores de Preço
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Previsões Preços Aços

As previsões das cotações dos aços realizadas pela equipe do boletim mostram, em sua 
maioria, queda dos variados tipos, com tendência de aumento nos tipos “Chapa Grossa”, 
“Arame” e  estabilidade nas cotações da “Sucata”.

(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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As cotações de praticamente todos os outros metais tiveram quedas para os preços diários e trimestrais. As demandas agregadas dos países centrais 
estão sendo afetadas por políticas macroeconômicas contracionistas, que afetam negativamente as perspectivas de consumo. No âmbito internacional, 
permanece a redução do comércio de bens de consumo e de investimento afetados pelos problemas relacionados ao lockdown chinês e à crise 
energética europeia derivada da crise ucraniana.

A oferta do cobre teve uma melhora com o fim dos protestos na mina de Las Bambas no Peru. O alumínio sofreu com o cancelamento de muitos 
pedidos do setor de infraestrutura chinês, além do aumento na produção no mesmo país, e consumo de energia com mais folga para atender a 
indústria, que atendem agora uma demanda automobilística e imobiliária mais tênue. O estanho teve um pico ocasionado pelo setor eletrônico, mas já 
com a perspectiva do aumento de produção na ordem de 20% na Malásia. O zinco enfrenta problemas relacionados à guerra na Europa, com os 
aumentos na energia elétrica e no gás natural. Já o níquel tem a previsão de aumento de 19% da oferta global, somado aos estoques já existentes 
feitos por grandes empresas quando se iniciou a guerra na Ucrânia.

Índices de Inflação

As previsões realizadas pelo grupo com relação à inflação mostram nitidamente uma queda, salvo no IPP. Os recentes cortes anunciados no ICMS 

podem melhorar o cenário em direção a menores números para o ano, porém o fim das reduções em dezembro de 2022 devem ocasionar novas 

pressões inflacionárias em 2023. 

Existem evidências de que o padrão de consumo da população mudou após a pandemia. Há, portanto, um possível “deslocamento” para cima dos 

índices oficiais de inflação. Ao analisar os gráficos, os períodos finais (após 2020) parecem se estabilizar em torno de uma média maior, o que pode, ao 

primeiro olhar, corroborar grosseiramente com esta afirmação. Entretanto, para melhor segurança dos leitores, as áreas sombreadas indicam os 

prováveis aumentos e diminuições futuras. Isto sinaliza, de acordo com alguns analistas, que a estrutura dos índices precisa ser revista, com alteração 

nos respectivos cálculos.

INPC IPP INCC



Balança Comercial
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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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Dentro dos segmentos de interesse ao complexo metal-mecânico, apenas “Manutenção, reparação e 
instalação de máquinas e equipamentos” se encontra dentre os setores mais confiantes. “Metalurgia” figura 
nos menos confiantes. O ICEI/CNI ficou estável em julho, porém o panorama de confiança caiu em 18 de 29 
setores industriais, se disseminando na maioria das regiões do país e entre todos os portes de empresas da 
indústria brasileira. 

Dentre os componentes do índice, o de “Condições atuais” tem leve diminuição quando comparado ao de 
“Economia Brasileira” e ao de “Empresa”. Já o de“Expectativas para Economia Brasileira” e o de “Empresa”, 
nos próximos 6 meses, mostram leves aumentos.

O ICIA/Aço Brasil também manteve relativa estabilidade, mas, ao contrário do ICEI, se mantém na zona de 
falta de confiança. Adicionalmente, o ICIA apresentou recuo de 2,8 pontos no indicador de situação atual, 
mas com aumento no indicador “Condições Atuais da Economia Brasileira” e redução em “Condições Atuais 
da Empresa”. O indicador de expectativas aumentou em menor grau que o anterior, mas “Expectativas sobre 
a Economia Brasileira” teve decréscimo, ao passo que “Expectativas Sobre a Própria Empresa” mostrou 
avanço.

Desempenho do ICEI-Brasil

Fonte: CNI



Balança comercial da Região Metropolitana de 
Piracicaba e da Região do SIMESPI
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A região Metropolitana de Piracicaba (RMP) exportou em 2021 o equivalente a US$ 4,1 bi. 

Nesta conta, destaca-se o município de Piracicaba que, na média dos últimos dez anos, teve 

participação de 57% nas vendas internacionais da região, seguido de Limeira (15%) e de 

Leme (6%).

Do total exportado pela região metropolitana, 56% (US$ 2,3 bi) advém da região do 

SIMPESPI (Piracicaba, Saltinho, São Pedro e Rio das Pedras). Em média, a região do 

SIMESPI, representada majoritariamente por Piracicaba, teve participação de 57% nas 

exportações da RMP nos últimos 10 anos. 

Baseado em dados da Comex Stat



Balança comercial da Região Metropolitana de 
Piracicaba e da Região do SIMESPI
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Do total exportado pela região metropolitana 

entre 2012 e 2021, 47% foram concentrados 

em dois grupos de produtos: máquinas 

(Bulldozers, [...], niveladoras, scrapers, pás 

mecânicas, escavadoras, [...], compactadores 

e rolos ou cilindros compressores, [...]; e 

açúcares. Em média, 90% do que foi 

exportado desses produtos, originou-se da 

região do SIMPESPI. De tudo o que é vendido 

nela, 72% são máquinas e açúcares, 

mostrando que há uma dependência ainda 

maior do que a RMP de apenas dois 

produtos.

Baseado em dados da Comex Stat



Balança comercial da Região Metropolitana de 
Piracicaba e da Região do SIMESPI
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Baseado em dados da Comex Stat



Balança comercial da Região Metropolitana de 
Piracicaba e da Região do SIMESPI
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Ao passo que as exportações da RMP somaram US$ 4,1 bi em 2021, as importações somaram 

US$ 3,7 bi no mesmo ano. Desse total, 66% são compras efetuadas por Piracicaba.

Baseado em dados da Comex Stat

O fato de Piracicaba ser produtora de bens de capital e veículos na região, a torna também grande 

importadora de partes para a produção desses bens, o que se reflete na pauta de importações da 

região do Simespi e também da RMP. Das importações da região metropolitana, quase 60% são 

insumos utilizados na fabricação dos referidos bens.Isso mostra que, até o momento, o município 

é um grande importador de insumos para a produção de bens que possuem um valor final 

relativamente elevado, porém, uma parcela não desprezível desse valor não é agregada na região 

e sim em outros países, dos quais destacam-se Estados Unidos, Coreia do Sul e China que 

representam aproximadamente 60% das nossas importações.



Balança comercial da Região Metropolitana de 
Piracicaba e da Região do SIMESPI
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Baseado em dados da Comex Stat

Outra constatação é a de que há, por parte das empresas de bens de capital e veículos relativa 

integração com as cadeias globais de suprimentos, o que as expõe ao risco em uma conjuntura de 

desequilíbrio dos mercados internacionais. 
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