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Déficit de US$ 18,6 bi é recorde para o semestre, puxado por forte alta 27,8% de 
importações

As importações brasileiras de produtos químicos no pri-
meiro semestre do ano totalizaram US$ 25 bilhões, au-

mento de expressivos 27,8% em relação ao igual período de 
2020 e superando em US$ 3 bilhões (total equivalente ao 
valor médio de um mês em importações) o maior valor até 
então registrado para igual período, de US$ 22 bilhões, entre 
janeiro e junho de 2013 (ano do déficit recorde de US$ 32 

bilhões em produtos químicos). Em uma avaliação mensal, no 
contexto das perspectivas positivas de desempenho da econo-
mia brasileira para o ano com a retomada mais sólida de várias 
atividades que ainda sentiam severos impactos da pandemia, o 
valor importado foi superior a US$ 3,5 bilhões em todos os me-
ses do primeiro semestre, tendo atingido, em junho, a inédita 
marca de US$ 5 bilhões em um único mês. 

As vendas feitas pela internet da maioria do varejo brasi-
leiro já representam, em média, um quinto do total das 

transações do setor após quase um ano e meio de pandemia. 
É o que indica estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) sobre 
o tema. O levantamento, que abrange 745 empresas do setor 
pesquisadas até junho desse ano foi feito a partir de recorte 
especial da Sondagem do Comércio da FGV.

Na pesquisa, o percentual médio de vendas on-line, no total 
das transações de empresas do varejo ampliado ficou, em mé-
dia, em 21,2% em junho de 2021 - sendo que esse percentual 

Venda on-line dobra e já detém 21% do varejo, indica FGV
era de 9,2% antes da pandemia, de acordo com pesquisas ante-
riores da fundação sobre o mesmo tema. As vendas pela internet 
contempladas no estudo incluem tanto canais on-line quanto o 
fechamento de negócios via WhatsApp e mostram que a crise cau-
sada pela covid-19 acelerou a entrada de varejistas no comércio 
digital no país, segundo Rodolpho Tobler, economista da fundação 
responsável pela pesquisa.Ele não descartou possibilidade de essa 
fatia, de cerca de um quinto de vendas do varejo agora realizadas 
em modo virtual, permaneça nessa magnitude, mesmo em cená-
rio pós-pandemia. 

O Deputado Federal Laércio Oliveira (PP/SE), relator do 
Marco do Gás, esteve nesta semana na Associação Pau-

lista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER), onde conhe-
ceu o Polo Cerâmico de Santa Gertrudes.

Na visita, o deputado além de se reunir com lideranças do se-
tor cerâmico, visitou plantas industriais das cerâmicas Savane, 
Cecafi, Almeida e Incefra, onde conheceu todo processo de pro-
dução cerâmica. Na ocasião, ele também concedeu entrevistas 
em rádio, jornais e TVs de Rio Claro. 

O presidente do Conselho Administrativo da ASPACER, Valmir 
Carnevali, destacou que a visita do deputado é muito importan-
te para o setor, tendo em vista que o Marco traz uma evolução 
histórica para os ceramistas. “Entendo que daqui para frente 
vamos ganhar muito em competividade. Este é sem dúvida um 
marco que vai entrar para história”, disse.

Diretor de Relações Institucionais da ASPACER, Luís Fernan-
do Quilici, citou que a visita ocorreu em um momento muito 
importante para o setor cerâmico, tendo em vista, a aprovação 
e a sanção recente deste Marco, na qual a entidade esteve en-
volvida desde sua concepção em 2013 junto ao então deputado 
Mendes Thame. “Laércio foi um aliado de primeiro momento no 
Marco do Gás, e agora esteve aqui pessoalmente para conhe-
cer a dinâmica do setor no estado de São Paulo, onde pude-
mos agradece-lo pelo empenho, comprometimento e ao mesmo 
tempo, nos colocarmos a disposição para avançarmos em outras 

Deputado Laércio Oliveira, relator do Marco do Gás, visita o Polo Cerâmico de 
Santa Gertrudes

Deputado Laércio, Quilici e Valmir durante visita ao Polo Cerâmico

O comércio de bens entre China e EUA é o mais intenso dos 
últimos anos, como se a guerra tarifária e a pandemia 

nunca tivessem ocorrido. Dezoito meses após o governo Trump 
ter assinado o acordo comercial com a China, o déficit comercial 
dos EUA não diminuiu, a maioria das tarifas ainda está em vigor 
e não houve abertura de negociações sobre outras questões 
econômicas. O pacto serviu como uma trégua.

O comércio bilateral de bens tem sido uma área estável em 
uma relação que continua a se deteriorar em outras questões, 
como a tensão sobre Hong Kong, Taiwan, direitos humanos, ori-

Comércio EUA-China dispara apesar de tarifas e tensão
gens da pandemia de covid-19, acusações de ataques de hackers 
e muitos outros pontos de confronto. O comércio bilateral men-
sal, que em fevereiro do ano passado caiu para US$ 19 bilhões 
em meio ao fechamento de fábricas chinesas, se recuperou nos 
últimos 12 meses para novos recordes, segundo dados oficiais 
chineses. 

E esse boom tende a continuar, pois a China tem comprado mi-
lhões de toneladas de produtos agrícolas dos EUA para este ano e 
o próximo. Além disso, consumidores nos EUA ainda compram e 
importam produtos em valores recordes. 

frentes na defesa de nosso setor”, pontuou.
Laercio disse que, a missão dele durante essa visita, além de 

conhecer o segmento foi de agradecer o setor. “A Lei do Gás foi 
uma saga nacional e minha presença aqui tem um viés de gra-
tidão. Eu vim aqui agradecer a ASPACER, que tanto me ajudou 
para que o Marco do Gás cumprisse seu papel dentro do plano 
de desenvolvimento do Governo Federal. A indústria brasileira 
já começou a reagir e os investimentos começaram a chegar 
no Brasil. Fiquei muito feliz em visitar o maior Polo Cerâmico do 
Brasil, referência para o País e aqui puder ver que existe de fato 
essa vontade de empreender e transformar”, finalizou.

Em junho, Índice Nacional da Construção Civil foi de 2,46% 

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 
2,46% em junho, a maior taxa da série com deso-

neração da folha de pagamentos, iniciada em 2013. O re-
sultado ficou 0,68 ponto percentual acima da taxa de maio 
(1,78%).As taxas apresentaram alta em todas as regiões, 
sobretudo no Sul (3,80%), puxada pela alta no Paraná 

(5,42%). O acumulado no ano foi de 11,38% e, nos últimos 
doze meses, de 20,92%. Em junho de 2020 o índice havia 
sido de 0,14%. 

O custo nacional da construção, por metro quadrado passou 
de R$ 1.387,73 em maio para R$ 1.421,87 em junho, sendo 
R$ 829,19 relativos aos materiais e R$ 592,68 à mão de obra.

Segunda-Feira não haverá expediente 
na ASPACER

Em consequência do Feriado Municipal de Santa Ger-
trudes, nesta segunda-feira, 26 de julho, não haverá 

expediente administrativo na ASPACER e CoopAspacer. Já 
na terça-feira, dia 27, o atendimento segue normalmente.

ASPACER promove o 2º Seminário 
Técnico da Indústria de Revestimento 
Cerâmico  

Acontece nesta próxima semana, o 2º Seminário 
Técnico da Indústria de Revestimento Cerâmico.  O 

evento, este ano, terá como tema macro:  Os Processos 
de Adequação da Indústria Cerâmica de Revestimento para 
Atender a Determinação da Resistência à Mancha D´Água. 
O evento será realizado de forma on-line no dia 29 julho 
entre às 16h e 18h. A Inscrição é gratuita e deve ser feita 
por  meio do site www.aspacer.com.br . A transmissão será 
realizada por meio do canal oficial da ASPACER no YouTube 
(youtube.com/aspaceroficial).


