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A Sondagem Industrial, pesquisa da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), mostra que a atividade da indústria 

em fevereiro de 2021 se encontra praticamente no mesmo nível 
registrado em fevereiro de 2020. O percentual de Utilização da 
Capacidade Instalada (UCI) ficou em 69%, um ponto percentual 
acima do registrado no mesmo mês do ano passado. 

O gerente de Análise Econômica, Marcelo Azevedo, explica 
que a produção industrial manteve tendência de queda em fe-
vereiro, como é usual para o mês. O indicador de evolução ficou 
em 47,1 pontos, abaixo da linha divisória dos 50 pontos, refle-
tindo movimento de queda disseminado entre as empresas. Os 
indicadores variam de 0 a 100, sendo 50 a linha de corte entre 
um cenário positivo e negativo. Apesar disso, o indicador de 
evolução do número de empregados ficou em 50,8 pontos. Pelo 
oitavo mês consecutivo, esse dado aparece acima da linha divi-

Produção industrial desaquecida, mas emprego da indústria cresce

sória e demonstra recuperação gradual do emprego.

Câmara Federal aprova novo Marco do Gás

ASPACER e ANFACER ocuparam posição de protago-
nismo durante todo trâmite do projeto

A Câmara Federal aprovou nesta semana, o parecer do depu-
tado Laercio Oliveira (PP/SE), pela rejeição de todas as emen-
das do Senado Federal ao Marco Regulatório do Gás Natural. 
Dessa maneira, o projeto agora segue com o texto original para 
sansão presidencial.

Diretor de Relações Institucionais da Aspacer (Associação 
Paulista das Cerâmicas de Revestimento), Luís Fernando Quilici, 
comemorou o resultado, que é uma vitória conjunta da ASPA-
CER e da ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de 
Cerâmica para Revestimento). Ele destacou que, os objetivos 
principais são desburocratizar projetos de novos gasodutos, de-
finindo o regime de autorização, mais simples que o de con-

Alta de juros e pandemia pressionam empresas

A subida mais forte das taxas de juros torna ainda mais 
desafiador o cenário para milhares de empresas neste 

ano, já pressionadas pelo fracasso do Brasil no combate à pan-
demia e pelo aumento de custos. Especialistas em reestrutu-
ração de passivos, bancos e associações setoriais veem risco 
de inadimplência e quebras num ambiente econômico ainda 
fraco.

Compromissos que foram adiados para 2021 com o objetivo 
de dar fôlego aos empresários começam a se aproximar sem 
encontrar uma retomada consistente da atividade, o que deve 

O déficit acumulado da balança comercial de produtos 
químicos atingiu US$ 5,4 bilhões nos dois primeiros 

meses do ano. O valor representa crescimento de considerá-
veis 21,2% em relação ao mesmo período do ano passado, 
que havia sido de US$ 4,4 bilhões. 

No primeiro bimestre de 2021, as importações de produtos 
químicos totalizaram praticamente US$ 7,2 bilhões, avançan-
do 13,8% em relação ao mesmo período de 2020, no maior 
patamar de aquisições para os dois primeiros meses do ano 
em toda a série histórica de acompanhamento da balança 
comercial setorial (recorde anterior era de US$ 6,9 bilhões no 
primeiro bimestre de 2019). Já as exportações, de quase US$ 

Déficit em produtos químicos avança 21,2% e totaliza US$ 5,4 bilhões no 
bimestre

1,8 bilhão, apresentaram, por sua vez, uma redução de 3,7% 
na mesma comparação, resultado contextualizado pelas graves 
dificuldades econômicas vividas por alguns dos principais par-
ceiros comerciais brasileiros no enfrentamento da pandemia da 
Covid-19, especialmente Argentina e demais mercados latino-
-americanos, e pelo compromisso da indústria doméstica em 
garantir o pleno abastecimento para cadeias estratégicas de 
valor, como a de resinas termoplásticas (redução nas exporta-
ções de 14,3% em valor e de 28,6% em quantidades físicas), 
catalisadores (recuos de 47,9% em valor e de 56,7% em volu-
me) e aditivos de uso industrial (quedas de 5,2% em valor e de 
6% em volume).

levar a uma nova rodada de renegociações com os credores. 
Enquanto isso, a trajetória de alta da Selic iniciada nesta semana 
combinada aos juros futuros já elevados fará com que as com-
panhias passem a pagar mais caro pelo dinheiro.

A partir deste mês, começam também a expirar os prazos de 
carência das linhas emergenciais de crédito abertas em 2020 
para socorrer pequenas e médias companhias na crise do coro-
navírus. Também há uma parte dos contratos prorrogados pelos 
bancos e até por fornecedores prevista para voltar aos fluxos 
normais de pagamento.

cessão, para o transporte de gás natural e abrir desta maneira o 
mercado trazendo mais competividade para toda cadeia produtiva 
que depende desse insumo. “É o fim de um ciclo vitorioso, onde 
o setor cerâmico paulista e brasileiro ocupou posição de protago-
nismo. Vamos caminhar agora de fato na direção do mercado livre 
do gás”, disse.

Registro da frente Parlamentar do Gás, onde estavam presentes reprentando o 
setor cerâmico Almir Guilherme , Vanderli Vitório Della Coletta, Benjamim Ferreira 
Neto , Luís Fernando Quilici e Heitor Almeida.


