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O Total de Vendas Reais da indústria de transformação 
paulista recuou 2,4% na passagem de julho para agos-

to, na série sem influências sazonais, conforme aponta o Le-
vantamento de Conjuntura da Fiesp/Ciesp. Essa é a quarta 
redução consecutiva do índice, acumulando uma queda total 
de 7,6%. Neste ano, as vendas exibiriam alta apenas nos 
meses de janeiro e abril.   

As Horas Trabalhadas na Produção, que obtiveram quatro 
altas seguidas nos últimos meses, caíram 0,4% no comparati-
vo com julho. Já o Nível de Utilização da Capacidade Instalada 
(NUCI), com ajuste sazonal, ficou praticamente estável entre 
julho e agosto (0,1 p.p), atingindo 81,1%. Com este resulta-
do, o NUCI ficou 1,7 p.p acima da média histórica da indústria 

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) divulgou 
comunicado aos seus acionistas e ao mercado em ge-

ral que, neste dia 1º de outubro, formalizou com o Governo 
do Estado de São Paulo, representado pela Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), o 7º termo aditivo 
ao contrato de concessão de serviços públicos de distribui-
ção de gás canalizado, prorrogando assim, a concessão da 
Comgás para operação de serviços públicos até 2049.

De acordo com o documento, assinado pelo Diretor Fi-

Prorrogado contrato de concessão da Comgás até 2049

nanceiro de Relações com Investidores, Guilherme Lelis Ber-
nardo Machado, o aditivo prevê metas de desempenho que 
incluem a conexão de 2,3 milhões de novos clientes e expan-
são da rede de gasodutos de distribuição em mais 15,4 mil 
km, conectando 41 novos municípios.  

Conforme a nota, os investimentos ocorrerão de acordo 
com o princípio de modicidade tarifária, sendo alinhados aos 
interesses do Poder Concedente, dos usuários e da socieda-
de.

paulista (79,4%).  
A Fiesp avalia que fatores como o aumento das exportações, 

puxado pelo forte crescimento global, câmbio desvalorizado e 
o processo de reabertura da economia em resposta ao avanço 
de vacinação da população poderão afetar positivamente a in-
dústria no restante do ano. Por outro lado, alguns segmentos 
da indústria de transformação estão sendo afetados por gar-
galos associados à escassez de algumas matérias-primas, além 
de custos elevados com insumos. A inflação, o aumento dos 
juros, a escassez de matérias-primas e o preço da energia são 
fatores que afetam negativamente a indústria para o final do 
ano.  O saldo final dependerá do balanço dos dois conjuntos 
de forças. 

Vendas reais da indústria paulista registram queda de 2,4% em agosto

A construção civil acelerou a criação de postos de trabalho 
após a perda de fôlego nos últimos meses, mas as incer-

tezas sobre os rumos da economia brasileira ainda podem pesar 
sobre as próximas contratações ou até provocar mais demis-
sões, de acordo com o Sindicato da Indústria da Construção do 
Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). 

A indústria da construção brasileira abriu 32 mil (salto entre 
contratações menos demissões) em agosto, aumento de 1,29% 
em relação a julho, quando foram 29 mil, de acordo com dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
divulgados nesta quarta pelo Ministério do Trabalho. 

O resultado de agosto foi melhor também que de junho (23 

mil), maio (22 mil), abril (21 mil) e março (24 mil), mas ficou 
abaixo do verificado no começo do ano - janeiro e fevereiro (44 
mil, em ambos) - quando o setor estava bastante aquecido. 

Segundo o Sinduscon-SP, essa perda de fôlego ao longo do 
primeiro semestre resultou de uma deterioração no setor, com a 
explosão dos custos dos materiais de construção. Isso fez mui-
tas incorporadoras reverem seus orçamentos e optarem por adiar 
ou até mesmo suspender o início de novos projetos. A inflação 
descontrolada, o aumento dos juros e a perspectiva de desacele-
ração do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2022 também 
influenciaram negativamente as contratações nos meses anterio-
res.

Construção civil vê melhora no ritmo de contratações, mas teme volta das 
demissões

O Leilão de Energia Nova A-5 realizado nesta última quinta-
-feira (30/09) atraiu investimentos da ordem de R$ 3,067 

bilhões. Os recursos viabilizarão obras de 40 usinas, que somam 
860,796 MW de potência e fornecerão energia elétrica para 
atender a demanda do mercado de distribuidoras a partir de 
2026. Foram negociados contratos de geração hídrica, eólica, 
solar e de térmicas que utilizam como combustível biomassa e 
resíduos sólidos. Em relação à geração de eletricidade a partir 
de resíduos sólidos, este foi o primeiro leilão que considerou 
esse tipo de combustível. A energia será fornecida por uma usi-
na localizada na região de Barueri (SP). “O Leilão A-5 foi exitoso, 
pois contratamos, com deságio, a demanda apresentada pelas 
distribuidoras e introduzimos a recuperação energética de Resí-

duos Sólidos Urbanos na matriz de energia elétrica do País”, des-
tacou o diretor do Departamento de Planejamento Energético do 
MME, Thiago Prado. Realizado pela Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE) e pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), este foi o terceiro leilão de energia nova orga-
nizado em 2021. O deságio médio das negociações foi 17,48%. 
O presidente do Conselho de Administração da CCEE, Rui Altieri, 
avalia o bom desempenho do certame. “Especificamente na con-
tratação de térmicas, nós conseguimos um deságio de 25,68%, 
com a comercialização de energia de usinas a biomassa. O resul-
tado vai ao encontro do nosso objetivo de modernizar o parque 
brasileiro e substituir usinas mais caras por empreendimentos 
mais baratos”, afirma.

Leilão atrai mais de R$ 3 bilhões em investimentos para geração de energia 


