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Os dados mais recentes divulgados pela Secretaria Es-
pecial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais 

(SECINT), mostram que houve uma alta significativa na movi-
mentação de containers no Porto de Santos com revestimentos 
cerâmicos. Durante os meses de janeiro a agosto de 2020 foram 
registrados 20 mil containers. E, neste ano, o volume chegou a 
32 mil containers no mesmo período. Esses números ilustram 

O volume de exportação de revestimentos cerâmicos 
registrou um aumento de 63 % entre os meses de ja-

neiro a agosto deste ano, dentro do Polo Cerâmico de Santa 
Gertrudes, que atualmente representa 94% das  exporta-
ções paulistas do produto.

Nesse período, foram exportados 51,2 milhões de m2, 
contra 31,4 milhões de m2 no mesmo período do ano passa-
do. Os dados foram divulgados pela Associação Paulista das 
Cerâmicas de Revestimento (ASPACER) e pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas para Revestimentos, 

Exportações na região tem aumento de 63%

Louças Sanitárias e Congêneres (ANFACER).
O Polo Cerâmico é composto pelas cidades de Santa Ger-

trudes, Rio Claro,Cordeirópolis, Ipeúna, Limeira e Piracicaba.

um aumento de 60 % no volume desse tipo de transporte modal.
Neste ano, o Paraguai tem sido o principal destino das expor-

tações de revestimentos cerâmicos produzidos em São Paulo. O 
país representa atualmente 18% das exportações, seguido da 
Colômbia (15%), Chile (11%), República Dominicana (10%). Os 
outros 46% são compostos de diversos países ao longo da Euro-
pa, África e nas Américas do Norte e Central.

Número de containers movimentados no Porto de Santos teve elevação de 60% 

A produção industrial apresentou queda em sete dos 15 lo-
cais pesquisados, em agosto, na comparação com julho. 

O recuo nacional chegou a de 0,7%. É o que aponta a Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM Regional), divulgada hoje (8) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A maior queda no mês foi registrada em Pernambuco (-12%), 
eliminando parte do crescimento de 6,1% apresentado em julho 
e exercendo influencia negativa no indicador nacional. 

De acordo com o analista da pesquisa, Bernardo Almeida, o 
resultado de Pernambuco pressiona o setor de perfumaria, sa-
bões, produtos de limpeza e higiene pessoal, além do setor de 
outros produtos químicos.

A segunda maior influência negativa veio de Minas Gerais, 
com -0,9%, puxada pelos setores de veículos automotores e de 
alimentos. Esta é a terceira taxa negativa seguida, levando a 
indústria do estado a acumular perda de 4,6%.

Também registraram quedas mais intensas que a média nacio-
nal o Espírito Santo (-3,7%), a Região Nordeste (-3,5%), o Mato 
Grosso (-2,3%) e Rio Grande do Sul (-1%). O estado de Goiás 
(-0,3%) completa a lista com queda na PIM em agosto.

Pelo lado das altas, o Amazonas cresceu 7,3%, puxado pelo 
desempenho dos setores de bebidas e de outros equipamentos 
de transportes, recuperando parte da queda de 13,2% registrada 
em julho. 

A alta de 7,1% no Pará interrompe três meses seguidos de 
queda na produção industrial, com perda acumulada de 9,7%. 

O estado foi influenciado pelos bons resultados dos setores ex-
trativo e de metalurgia.

Também registraram alta em agosto os estados de Santa Ca-
tarina (1,9%), Paraná (1,5%), Rio de Janeiro (1,3%), São Paulo 
(0,4%) e Bahia (0,3%). O Ceará repetiu o patamar de julho, com 
variação nula.

Produção industrial cai em agosto em 7 dos 15 locais pesquisados

Não haverá  atendimento administrativo da sede na AS-
PACER e na CoopASPACER nesta próxima segunda-feira 

(11) e terça-feira (12) de outubro. O motivo é o Feriado Nacio-

nal de 12 Outubro, Dia da Padroeira do Brasil. O atendimento 
volta ao normal, nas duas instituições, a partir da próxima quarta-
-feira (13). 

Atendimento na ASPACER e CoopASPACER será retomado na quarta-feira

https://forumgasnatural.gothr.com.br/

