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As vendas no varejo de material de construção caíram 2% 
em Novembro e mantiveram-se estáveis na comparação 

do mesmo mês no ano passado conforme a nossa Pesquisa Tra-
cking, que ouviu 530 lojistas de todo o Brasil entre os dias 25 e 
29 de Novembro. No acumulado do ano houve um crescimento 
de 4% e, nos últimos doze meses, 5%. Segundo o presidente 
da Anamaco, Cláudio Conz, “as expectativas para este mês eram 
baixas, mas a Black Friday fez com que o volume negociado não 
fosse tão pequeno”. Em regiões como a Nordeste, por exemplo, 
as vendas cresceram 5%. Já na Sul, 1%. Porém, a retração foi 

Segundo Anamaco, vendas de revestimentos cerâmicos cresceram 1% em relação 
a Outubro

observada nas outras três regiões: Norte (14%), Centro Oeste 
(10%) e Sudeste (7%). “Nesta época, em que as famílias já se 
preparam para comemorar as festas de fim de ano, as vendas de 
tintas sempre têm resultados positivos e, em Novembro, cresce-
ram 6%. Os revestimentos cerâmicos e as telhas de fibrocimento 
cresceram 1% em relação a Outubro”, afirma Conz. A expectati-
va para Dezembro continua positiva entre os lojistas e 45% deles 
acreditam que o varejo de material de construção terá um bom 
desempenho. 

Fonte: Imprensa Anamaco

Para dar conta de todas as interações necessárias e atribuir 
valor ao segmento, a Aspacer promove anualmente impor-

tantes eventos que têm por objetivo discutir políticas e incenti-
vos, aproximar tecnologias, expor novos produtos, premiar os 
melhores, fomentar a integração junto aos diferentes ramos da 
cadeia de produção, entre outros.

Seja um patrocinador dos nossos eventos
Ao longo dos anos, a Aspacer cria e realiza eventos voltados 

para os empresários e profissionais do setor, buscando sempre o 
aprimoramento pessoal e profissional de seus pares. 

Seja você também um patrocinador dos eventos promovidos 
pela Aspacer. 

Mais Informações com Ana Paula: (19) 3546-9600.

Durante a Reunião Mensal de Diretoria e Conselho realizada 
pelo Ciesp Rio Claro, no último dia 03, o Senai Rio Claro, 

que promoveu a Semana Inova Indústria, fez uma homenagem 
ao empresário Bernardino Quinelato, fundador da 1ª empresa de 
produtos cirúrgicos, ortopédicos, instrumentos, prótese e órtese 
no município. Na foto, Almir Guilherme – diretor executivo da 
Aspacer e Maria Fernanda Rodrigues dos Santos – coordenadora 
de marketing da Aspacer, participaram do evento. A Aspacer jun-
to ao Sincer são parceiros do Senai na Semana Inova Indústria.

Aspacer prestigia homenagem realizada pelo Senai Rio Claro

Após ser implantado em Santa Gertrudes e Cordeirópolis, 
o projeto agora segue para Rio Claro. Participaram do en-

contro: Ricardo Alexandre Machado – diretor do Sesi Rio Claro, 
Maria Fernanda Rodrigues dos Santos – coordenadora de marke-
ting da Aspacer, André Godoy – presidente da Câmara Munici-
pal de Rio Claro, Daniela Martinez Figueiredo Ferraz – Secretaria 
Municipal de Cultura de Rio Claro, Nilce Surpili - agente de ativi-
dades de responsabilidade social do Sesi Rio Claro, Silene Palata 
– agente de relações com o mercado do Sesi Rio Claro, Ignácio 
Izquierdo - coordenador de qualidade de vida do Sesi Rio Claro e 
Luana Barseleri - agente de atividades de responsabilidade social 
do Sesi Rio Claro. O Projeto Sustent’Arte surgiu para atender as 
indústrias em seus projetos de Responsabilidade Social, desen-

Sustent’Arte em breve em Rio Claro

O PIB (Produto Interno Bruto) da construção brasileira de-
verá fechar o ano de 2019 com um crescimento de 2%, na 

comparação com 2018. Em 2020, a construção deverá crescer 
3%. As novas projeções foram apresentadas em 5 de dezembro 
pela coordenadora de Projetos da Construção da FGV, Ana Maria 
Castelo, em entrevista coletiva à imprensa dada pelo presidente 
do SindusCon-SP, Odair Senra, e pelo vice-presidente de Eco-
nomia da entidade, Eduardo Zaidan. Com o resultado do ano, 
o PIB da construção em 2019 interromperá a série de 5 anos 
de queda. De acordo com a projeção, o crescimento do setor 
neste ano deve ser impulsionado principalmente pelo segmen-

SindusCon-SP: Construção deve crescer 2% em 2019
to de autoconstrução e reformas (+3%), serviços especializa-
dos (+2,5%) e infraestrutura (+1%). O setor de edificações não 
deverá apresentar variação na comparação com 2018, uma vez 
que o crescimento das vendas no mercado imobiliário somente 
começou a se traduzir nos indicadores de atividade nos últimos 
meses do ano. Para 2020, a projeção indica que o segmento 
de autoconstrução e reformas seguirá liderando a recuperação. 
O setor de edificações residenciais aumentará o ritmo de cres-
cimento, impulsionando o segmento de serviços especializados, 
enquanto as obras de infraestrutura devem seguir mantendo um 
ritmo lento de recuperação. 

volvendo produtos artesanais personalizados, utilizando a técni-
ca do mosaico, que consiste no reaproveitamento dos resíduos 
gerados pela indústria, não poluentes ao meio ambiente.

A Aspacer sediou em meados de novembro, os eventos XVI 
Seminário Nacional de Arranjos Produtivos Locais de Base 

Mineral e XIII Encontro do Comitê Temático Rede APL Mineral, e 
na oportunidade, também foi palco de uma Exposição de Rochas 
que contou com a colaboração de diversos parceiros da região. 
Na mesma exposição, alunos da Rede Pública de Santa Gertru-
des conheceram de perto curiosidades sobre as Eras Geológicas.  
Para quem estiver interessado em conhecer, a mostra foi inau-
gurada no início da semana no Museu Histórico e Pedagógico 
Amador Bueno da Veiga, em Rio Claro. Horário de visitação: de 

Exposição de Rochas segue para Museu de Rio Claro
segunda a sexta-feira, das 09h às 17h. Sábados e Domingos: das 
09h às 13h. Mais informações: (19) 3545-3788


