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NOTÍCIAS DO PERÍODO

ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020

Pesquisa realizada entre o Sebrae, FGV e IBMEC aponta
que 6 em cada 10 empresários não conseguiram crédito

durante a pandemia. 
As informações demonstram que  as mulheres souberam

se adaptar melhor às dificuldades e desafios do home
office, apresentando maior facilidade na conciliação

entre atividades domésticas e profissionais.

Com dados de 02/11/2020, o Brasil
apresenta mais de 5,55 milhões de
pessoas infectadas pela COVID-19 e
mais de 160 mil mortos. Nas últimas

duas semanas, foram mais 100 mil novos
casos e mais 30 mil mortes,
aproximadamente. A taxa de

mortalidade é de aproximadamente 3%.

Dados do IBGE demonstram que o
desemprego atingiu 14% em agosto.

Além disso, a precarização e
informalidade atingiu cerca de 52

milhões de brasileiros (FGV).

Estudos ingleses afirmam que, durante o período de
pandemia, a concentração de renda disparou. Em 2019,

segundo a ONU, o "1% mais rico centraliza 28,3% de
toda a riqueza do país", e esse patamar piorou com a

situação atual. Diretores de companhias transnacionais
como Facebook, Microsoft e Amazon foram os que mais

lucraram no período, por exemplo.
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233ª REUNIÃO DO COPOM

A redução dos juros desestabilizaria o preço de ativos
financeiros e, por conta da incerteza, os benefícios
não poderiam ser perceptíveis.
A inflação deve aumentar por conta da alta no preço
dos alimentos e pela reativação dos serviços. O preço
dos planos de saúde devem cair, assim como o da
gasolina (a partir de outubro).
O risco envolvendo a redução nos auxílios
emergenciais governamentais podem retardar a
recuperação econômica.

Em relação às discussões da reunião:

ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020Fonte: Comitê de Política Monetária (5).

Taxa de juros mantida a 2% a.a.
Ajustes nas contas públicas podem
vir a alterar a taxa de juros estrutural
da economia.
Reduções de estímulo monetário só
ocorrerão se as projeções de inflação
corresponderem à meta estipulada.

Em relação às decisões:



CÂMBIO
GRÁFICO

Fonte: IPEA (6), Banco Central do Brasil (7), O Estado de São Paulo (8) e Economia UOL (9).
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A taxa de câmbio é o preço de uma
moeda estrangeira medido em unidades
ou frações (centavos) da moeda
nacional, ou seja, ela reflete o custo de
uma moeda em relação à outra.
De acordo com especialistas (notícia do
Estadão) e como pode ser observado no
gráfico ao lado, a persistente
desvalorização cambial pode
comprometer o desempenho do
comércio, tanto que a última cotação
registrada foi equivalente a R$5,74.



CÂMBIO E INFLAÇÃO
DADOS

De acordo com o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, a desvalorização contínua do real
frente ao dólar está relacionada à instabilidade política e à quantidade crescente de casos de COVID-19
no Brasil.  Como consequência há o aumento da inflação, pois por conta da desvalorização cambial, as
exportações dos produtos brasileiros, como arroz e soja, são favorecidas porque exportar é mais
atrativo do que vender para o mercado interno e, por conseguinte, os preços dos alimentos no mercado
interno também aumentam porque diminuem a oferta.

Fonte: Folha de São Paulo (10).
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NOTE QUE, NAS
COLUNAS DE

IMPACTO, O ÍNDICE
GERAL É

RESULTADO DA
SOMATÓRIA DOS

GRUPOS!

INFLAÇÃO

Fonte: IBGE (11).

DADOS E INFORMAÇÕES
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INFLAÇÃO
DADOS E INFORMAÇÕES

A inflação do mês de setembro (mais recente) ficou em 1,34%  e o IPCA subiu 0,64% em
relação a agosto, representando a maior variação de um mês de setembro desde 2003. 
A inflação acumulada em 12 meses chegou a 3,14%, ainda abaixo da meta estabelecida
pelo Conselho Monetário Nacional de 4%. 
Dentre os 9 grupos inclusos no cálculo desse índice, 5 apresentaram alta, destacando-se:

Alimentação e Bebidas (2,28%), com o aumento alusivo à alta dos preços do tomate,
leite longa vida, óleo de soja e arroz.
Transportes (0,70%), com o aumento decorrente da alta dos preços da gasolina.

Fonte: IBGE (11).
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As metas para a inflação, estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN) e promulgadas pelo Banco Central (Bacen), é um
regime de controle das taxas de inflação para garantir a flutuação
saudável do aumento e queda dos preços, evitando hiperinflações
(como nas décadas de 80 e 90 no Brasil), desinflações ou até mesmo
deflações (queda nos preços). Dessa forma, empresários e
empreendedores possuem maior segurança e assertividade no
processo de tomada de decisão para seus negócios, bem como trazem
relativa estabilidade à economia de maneira geral.

INFLAÇÃO
NO QUE TANGE ÀS TAXAS DE JUROS
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CONFIRA, DE
MANEIRA

RESUMIDA, COMO
FUNCIONA ESSE

SISTEMA NO
PRÓXIMO SLIDE!

Fonte: Banco Central do Brasil (12).



INFLAÇÃO
NO QUE TANGE ÀS TAXAS DE JUROS

Taxa de juros definida
pelo governo

(Bacen/Copom)

ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020
Fonte: Banco Central do Brasil (12).



DADOS E INFORMAÇÕES

Fonte: IBGE (13).
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SÉRIE DE PREÇOS DO ARROZ

O aumento do preço do arroz
em casca foi de quase 18% no
mês de setembro, acumulando
um aumento de 40,69% no ano
de 2020.
OBSERVAÇÃO: o preço do arroz
em casca é inferior ao do arroz
branco (tradicionalmente
consumido) pelo fato do último
envolver mais processos
produtivos.



SÉRIE DE PREÇOS DO TOMATE
GRUPO ALIMENTAÇÃO

Fonte: IBGE (13).
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Como pode-se observar no
gráfico ao lado comparando-se os
preços entre os meses de julho e
de outubro, nota-se que o preço
do tomate triplicou,
aproximadamente, tanto para São
Paulo (capital) quanto para
Campinas. Esse aumento também
é mais evidente nos dois últimos
meses em que o tomate foi de
uma média de R$1,78 (setembro)
para R$2,90 (outubro).



GRUPO ALIMENTAÇÃO

Fonte: Cepea (14).
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SÉRIE DE PREÇOS DO LEITE

O preço do leite longa vida no
mês de janeiro deste ano foi de
R$ 2,45 e na última cotação (mês
de setembro) foi de R$ 3,56 (no
estado de São Paulo),
demonstrando um aumento
superior a R$1,00, com variação
aproximada de 51,50%,
comparando-se os meses
mencionados anteriormente.



GRUPO TRANSPORTE

Fontes: IBGE (13), G1 (15) e CNN Brasil (16).
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SÉRIE DE PREÇOS DA GASOLINA

Como pode ser observado no gráfico,
após meses de queda, o preço da
gasolina voltou a subir sob influência
da retomada econômica (demanda
acelerada), da alta do dólar e do
preço do barril no mercado
internacional. 
No último reajuste realizado pela
Petrobrás (outubro), o preço médio
da gasolina apresentou queda de 5%
em sua cotação.



O índice "Indústrias de transformação"
representa o agregado de todos os
componentes desta categoria. Alguns deles
estão discriminados no gráfico a seguir, indo
desde produtos alimentícios até
farmoquímicos e farmacêuticos.

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) "tem como
principal objetivo mensurar a mudança média dos
preços de venda recebidos pelos produtores
domésticos de bens e serviços, bem como sua
evolução ao longo do tempo, sinalizando as
tendências inflacionárias de curto prazo no País".
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O IPP analisado é composto de dois segmentos: o de
indústrias de transformação e o de indústrias extrativas,
além da indústria geral, que compreende ambos. Estes
últimos não foram compreendidos no gráfico por
fugirem do escopo da análise. Assim, a ilustração a
seguir compreende praticamente a totalidade das
indústrias voltadas ao varejo piracicabano,
desconsiderando as séries das indústrias primárias
brasileiras (mineradoras, agropecuárias etc.) e da
indústria geral, que envolve a extrativa em sua
composição.

Fonte: IBGE (17).

ÍNDICE DE PREÇOS AO PRODUTOR



ÍNDICE DE PREÇOS AO PRODUTOR - VARIAÇÃO MÊS A MÊS, EM %

Fontes: Sistema de Recuperação Automática do IBGE (18). ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020

Indústrias de transformação

Fabricação de produtos
alimentícios

Fabricação de bebidas

Confecção de artigos de
vestuário e acessório
Fabricação de sabões,

detergentes, produtos de
limpeza, cosméticos,

produtos de perfumaria e de
higiene pessoal

Fabricação de produtos
farmoquímicos e

farmacêuticos

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto



DADOS E INFORMAÇÕES

No geral, as indústrias de transformação vêm sofrendo de aumentos de preços praticamente
acompanhando a tendência do setor alimentício, que tende a nortear o andamento das demais
indústrias. Os índices demonstram sempre o mesmo comportamento, mas em proporções distintas.
O setor alimentício foi o segmento que mais apresentou variação na série, com uma amplitude
(diferença do maior para o menor valor) de mais de 6 pontos percentuais. Em contrapartida, o setor
mais estável é o de bebidas, com uma amplitude de aproximadamente 1 ponto percentual, e que
também está em uma tendência deflacionária (redução de preços).
De maio para junho, quase todos os setores tiveram variação negativa de preços. Contudo, logo em
seguida, de junho para julho, houve o efeito reverso.
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ÍNDICE DE PREÇOS AO PRODUTOR



COMPORTAMENTO DO COMÉRCIO
GRÁFICOS: ÚLTIMOS 12 MESES E ACUMULADO NO ANO

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal do Comércio (19).
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COMPORTAMENTO DO COMÉRCIO
GRÁFICOS: MÊS/MÊS ANTERIOR E  MENSAL

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal do Comércio (19).
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COMPORTAMENTO DO COMÉRCIO
ANÁLISE DOS RESULTADOS

Fonte: IBGE (19 e 20).
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Tecidos, vestuário e calçados (30,5%), 
Artigos de uso pessoal e doméstico  como
artigos esportivos, de ópticas, joalherias e
artesanato, por exemplo (10,4%); e,
Móveis e eletrodomésticos (4,6%).

De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal do
Comércio, 5 das 8 atividades pesquisadas
apresentaram alta no mês de agosto referente ao
mês anterior e dentre as atividades que mais se
destacaram, encontram-se:

Já entre as atividades que apresentaram queda
encontram-se:
Livros, jornais, revistas e papelaria (-24,7%);
Hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo (-2,2%); e
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos (-1,2%).

Salienta-se que a última atividade (artigos
farmacêuticos) foi a que apresentou o aumento mais
significativo no início da pandemia.



36% do comércio reportou efeitos
negativos, 32,9% efeitos pequenos
ou inexistentes e 31% efeitos
positivos. 
30,5% dos serviços reportou efeitos
negativos, 32,9% efeitos pequenos
ou inexistentes e 26,3% efeitos
positivos. 

IMPACTO DA PANDEMIA NAS EMPRESAS
2ª QUINZENA DE AGOSTO/2020

Fonte: Pulso Empresa - IBGE (21).
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IMPACTO DA PANDEMIA NAS EMPRESAS
2ª QUINZENA DE AGOSTO/2020

Cerca de 21,4%  utilizaram de pelo
menos uma medida de apoio do
governo.
47,9% adiaram o pagamento de
impostos com o apoio do governo.
61,6% conseguiram uma linha de
crédito emergencial para
pagamento da folha salarial com
apoio do governo. 

Fonte: Pulso Empresa - IBGE (21).
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LINHAS DE CRÉDITO EMERGENCIAIS

R$8,13 bilhões para microempresas;
R$79,42 bilhões para pequenas empresas;
R$11,83 bilhões para médias empresas.

Desde abril de 2020 foram liberados R$91 bilhões em linhas de crédito para micro, pequenas e
médias empresas (MPME). Até 07/10, o valor ultrapassou o disponibilizado, sendo liberado cerca
de R$ 99,37 bilhões em mais de 722 mil contratos. A distribuição se deu da seguinte forma: 

Foram disponibilizadas 5 linhas diferentes, sendo as duas principais o Pronampe (R$31,9 bilhões)
e o BNDES/FGI (R$56,8 bilhões).

DADOS DE 07/10

ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020
Fonte: Sebrae e Ministério da Economia (22).



BNDES/FGI

LINHAS DE CRÉDITO EMERGENCIAIS

BNDES/FGI
Pretende facilitar o crédito para MPMEs, além de
empreendedores individuais e caminhoneiros
autônomos. Para isso, o Fundo Garantidor de
Investimentos (FGI) completa as garantias de
operações de financiamento. Logo, o BNDES/FGI
divide o risco com os bancos comerciais que acabam
oferecendo financiamentos em melhores condições e
aumentando, assim, as chances de uma MPME
conseguir um financiamento. 

Fontes: Portal do Empreendedor (23) e BNDES (24). ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020

PRONAMPE/FGO
As empresas a utilizam para realizar
investimentos e capital de giro isolado ou
associado ao investimento. Disponibilizado
por diversas instituições financeiras que
operam com recursos próprios e contam
com a garantia do FGO (Fundo de Garantia
de Operações), que recebe contribuições da
União e bancos públicos.



ECONOMIA DE PIRACICABA EM
RELAÇÃO A SP E AO BRASIL

Fonte: Novo CAGED (25) e ACIPI.

*Dados não discriminados.
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TABELA COMPARATIVA ENTRE AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL



ECONOMIA DE PIRACICABA EM
RELAÇÃO A SP E AO BRASIL

ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020

BNDES/FGI

Em setembro, as economias nacional, estadual e municipal tiveram seus melhores desempenhos mensais neste
ano de 2020, com variações relativas de 0,83% para a União e 0,40% para Piracicaba. Com exceção do setor
agropecuário, todos os demais setores tiveram desempenhos bastante positivos. Isso reflete, em grande parte, as
políticas de flexibilização do isolamento social e a reativação econômica em curso, especialmente nos setores do
comércio e de serviços, que desde o começo do ano estão debilitados e finalmente conseguiram uma recuperação
expressiva.

A economia piracicabana teve um desempenho negativo apenas no setor agropecuário, que também está tendo
dificuldades nos âmbitos estadual e federal, enquanto todos os outros tiveram desempenhos positivos,
especialmente os setores do comércio, responsável por quase 32% das admissões mensais, e o da indústria, com
um pouco mais de 30%. Esses dois setores tiveram um desempenho além dos desligamentos de seu setor, que
foram recordes no mês de setembro, superando-os com boas margens (superiores a 20% cada um).



ECONOMIA DE PIRACICABA
- SALDO MENSAL

Admissões

Desligamentos

Saldos

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

BNDES/FGI

Os saldos se reafirmam positivos depois de um
desempenho negativo desde março.

As admissões superaram os desligamentos em
agosto e reafirmaram-se em setembro,
tendência que não acontecia desde março.

As admissões aparentemente estão numa
crescente, enquanto os desligamentos
aparentam estar flutuando em cima de um platô
entre 2 e 3 mil.

ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020Fonte: Novo CAGED (25).



BNDES/FGI

Admissões

Desligamentos

Saldos

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

O saldo de acumulado no ano se apresenta
negativo desde março, embora mostre sinais
mínimos de melhora a partir de agosto.

Os desligamentos estão crescendo em uma taxa
visivelmente menor que as admissões.

ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020Fonte: Novo CAGED (25).

ECONOMIA DE PIRACICABA
- ACUMULADO NO ANO



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Total

Agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca e

aquicultura

Indústria geral

Construção

Comércio; reparação de
veículos automotores e

motocicletas

Serviços

BNDES/FGI

Desde abril, São Paulo vem
tendo uma relativa boa
recuperação, puxada
principalmente pelo setor de
serviços e do comércio.

Apesar de relativamente
pífios, o setor de construção
e o agropecuário se
demonstram estáveis.

ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020Fonte: Novo CAGED (25).

ECONOMIA DE PIRACICABA
- SALDO POR MÊS



BNDES/FGI

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Total

Agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca e

aquicultura

Indústria geral

Construção

Comércio; reparação de
veículos automotores e

motocicletas

Serviços

O comportamento das
variáveis nacionais são
extremamente parecidas às
estaduais, apenas com os
setores agropecuário e o de
construção sendo mais
estáveis comparativamente.

ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020Fonte: Novo CAGED (25).

ECONOMIA DE PIRACICABA
- SALDO POR MÊS



BNDES/FGI

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Total

Agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca e

aquicultura

Indústria geral

Construção

Comércio; reparação de
veículos automotores e

motocicletas

Serviços

O saldo negativo nacional
iniciou-se em abril e
somente a partir de junho
enxerga-se algum tipo de
melhora nessa situação.

Os setores que estão
puxando essa melhora
mais evidentemente são o
comércio, os serviços e a
indústria.

ECONOMIA DE PIRACICABA
- ACUMULADO NO ANO

ACIPI - PETGAEA / SETEMBRO-OUTUBRO DE 2020Fonte: Novo CAGED (25).



ABERTURA DE EMPRESAS EM
PIRACICABA  

LEGENDA:
EIRELI = Empresa Individual de

Responsabilidade Limitada
EPP = Empresa de Pequeno

Porte
ME = Microempresa

MEI = Microempreendedor
Individual

*Soma de setembro a 29 de outubro

Fonte: Jucesp (26).
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DADOS DE JULHO A 29 DE OUTUBRO

Note o expressivo crescimento
no período de julho a agosto para
as Sociedades Limitadas e MEs.
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