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Inflação da construção civil cai para 1,24% em julho

O Índice Nacional de Custo da Construção-M (INCC-M), 
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), teve in-

flação de 1,24% em julho deste ano, percentual inferior ao 
apurado no mês anterior (2,30%). Com o resultado, o índice 
acumula  10,75% no ano e 17,35% em 12 meses. De junho 

O governo federal nomeou o economista Pedro Paulo Dias 
Mesquita para o cargo de secretário de Geologia, Mine-

ração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia 
(SGM/MME). A publicação saiu no Diário Oficial da União (DOU) 
desta quarta-feira, 28/07. 

O novo secretário possui experiência na área econômica, com 
ênfase em Economia Industrial e Inovação. Atuou como eco-
nomista no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), onde se dedicou à elaboração e condução de 
políticas para apoio à inovação, sustentabilidade e desenvolvi-

Pedro Paulo Dias Mesquita é o novo secretário de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral do MME

mento do setor de mineração e metais, e como analista de proje-
tos na Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), onde exerceu o cargo 
de assessor da presidência.

Pedro Paulo é graduado em Ciências Econômicas pela Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduado em Ges-
tão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), do Rio de Janeiro. Atualmente, faz mestrado em 
Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento no Instituto de 
Economia da UFRJ.

As vendas reais da indústria paulista caíram 0,2% entre 
maio e junho, revela o Levantamento de Conjuntura, di-

vulgado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/
Ciesp). Segundo o relatório, a produção aumentou 0,4% e o 
nível de utilização da capacidade instalada cresceu 0,5 ponto 
percentual, atingindo 80,5%, marca superior à média da série 
histórica da indústria paulista (79,4%). De acordo com o levan-
tamento, no segundo trimestre deste ano, as horas trabalhadas 
na produção fecharam com redução de 0,6%, e as vendas reais 

Vendas da indústria paulista registram queda de 0,2%

O faturamento da indústria brasileira de máquinas e equi-
pamentos cresceu 45,4% em junho na comparação com 

o mesmo mês do ano passado, totalizando R$ 17,5 bilhões em 
2021. Em relação ao mês anterior, no entanto, houve estabili-
dade, com variação de -0,1%. Os dados foram divulgados pela 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq).

Nos últimos 12 meses, as vendas do setor totalizaram R$ 
198,7 bilhões, alta de 27,9%. No primeiro semestre do ano, a 
receita do setor cresceu 40,3% na comparação com igual perío-

Faturamento da indústria de máquinas e equipamentos aumenta 45%
do de 2020. O faturamento de janeiro a junho passou de R$ 100,2 
bilhões. Para este ano, a  Abimaq estima crescimento de 18% a 
20% no setor.

Segundo a entidade, os resultados são explicados pela manu-
tenção do crescimento nos setores ligados ao agronegócio e pela 
recuperação das áreas ligadas ao consumo de bens duráveis e 
semiduráveis. O alto crescimento, acima de 45%, também é justi-
ficado porque a base de comparação em 2020 é baixa, tendo em 
vista as medidas sanitárias exigidas para controle da pandemia 
de covid-19.

recuaram 2,7% na comparação com o primeiro trimestre. Com 
relação ao segundo trimestre do ano passado, as horas trabalha-
das na produção caíram 18,1% e 17,5% nas vendas reais.

Conforme a Fiesp, a expectativa para o segundo semestre do 
ano é de aceleração do ritmo de recuperação na produção e 
no faturamento da indústria no estado. Os fatores que poderão 
contribuir para isso são o setor externo em forte expansão, a re-
novação do auxílio emergencial, o uso da poupança acumulada 
em 2020, o avanço do processo de vacinação contra a covid-19 
e o baixo nível de estoques do setor.

Venda da Gaspetro depende do Cade e 
sócios

Ao comprar a fatia de 51% da Petrobras na Gaspetro, por 
R$ 2,03 bilhões, a Compass adquire um ativo que, em 

tese, lhe permitirá expandir a sua atuação, hoje restrita à opera-
ção da Comgás (SP), para mais 18 concessões estaduais. A con-
figuração final do negócio, porém, ainda dependerá do desfecho 
de um emaranhado de direitos de preferências detidos pelos 
demais acionistas das distribuidoras país afora e da análise do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) - que, ao 
fim, podem resultar numa expansão geográfica menor e provo-
car até mesmo uma revisão do plano estratégico da empresa de 
gás do grupo Cosan. Além do acordo de acionistas de cada dis-
tribuidora, ainda há também o acordo de acionistas da própria 
Gaspetro. A Mitsui, além de deter fatias minoritárias diretas nas 
concessionárias, ainda possui 49% da empresa de gás da Petro-
bras. Em 2015, a japonesa pagou R$ 1,9 bilhão pelo ativo e tem 
direito de preferência pela Gaspetro.  Outro ponto que ainda le-
vanta dúvidas sobre o negócio é qual será o posicionamento do 
Cade. No ano passado, a Compass chegou a ser desqualificada 
do processo de venda da Gaspetro.  

Fonte: Valor Econômico

para julho, houve quedas nas taxas de inflação dos materiais, 
serviços e mão de obra. Os materiais e equipamentos passaram 
de 1,75% para 1,52%. Os serviços recuaram de 1,19% para 
0,65%. Já o índice da mão de obra passou de 2,98% em junho 
para 1,12% em julho.


