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Nestes últimos dias houve um aumento de 25% nas medi-
das restritivas de uso de energia elétrica na China, o que  

afetou severamente a indústria cerâmica chinesa.
Atualmente, o mundo passa por uma crise de energia e muitos 

países como Espanha, Estados Unidos, Índia, Brasil, Japão e Co-
réia do Sul estão enfrentado uma escassez de energia elétrica.

A indústria cerâmica da China também enfrenta os desafios. 
Devido ao aumento contínuo dos preços do carvão e ao for-
necimento restrito de eletricidade, muitas províncias e cidades 
aumentaram o preço da eletricidade não residencial e o custo 
da eletricidade na indústria de cerâmica aumentará ainda mais.

Até agora, o racionamento de energia já se espalhou por 20 
províncias e cidades da China, envolvendo muitas das principais 
áreas de produção da indústria cerâmica. Centenas de fábricas 
sofreram paralisação direta, redução de capacidade (variando 

Indústria cerâmica na China tem produção comprometida devido à crise 
energética

de 20% a 70%), pico de produção escalonado e restrição de 
energia em diferentes períodos.

Em  Guangdong, por exemplo,  foi implementado a política de 
abrir dois dias e depois parar cinco dias, abrir um dia e depois 
parar seis dias. No entanto, muitas linhas de produção foram 
obrigadas a parar.

Já em Guangxi, a produção da indústria cerâmica não pode ul-
trapassar 50% da produção média mensal no primeiro semestre 
do ano. Muitas empresas de cerâmica nesta região, fecharam 
todas as linhas de produção por várias semanas.

Em  Hunan mais de 20 linhas de produção na área de produ-
ção de Yueyang foram fechadas. Já em Shanxi 28 empresas de 
cerâmica na área de Jincheng suspenderam a produção  e algu-
mas delas devem retomar só em abril de 2022.  

Fonte: CTW

Os Indicadores Industriais, calculado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), mostram um cenário pior 

para indústria em setembro em relação a agosto deste ano. O 
emprego da indústria de transformação, que cresceu a taxas 
elevadas nos últimos meses, desacelerou. O faturamento caiu 
1,5%. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) registrou a 
terceira queda seguida e o rendimento médio real segue ten-
dência de retração.

O gerente de Análise Econômica, Marcelo Azevedo, destaca 
que o resultado de setembro reforça a perda de dinamismo do 
emprego industrial. “O emprego vinha crescendo de forma in-

tensa e contínua, já havia perdido ritmo em agosto e, em setem-
bro, interrompeu a sequência de 13 meses consecutivos de altas”, 
explica. 

Os dados mostram uma desaceleração no crescimento da in-
dústria nesse terceiro trimestre. Esse quadro é resultado da alta 
de juros, da inflação, da falta de insumos e da crise hídrica. “A 
economia continua em trajetória de normalização com o avanço 
da vacinação. 

A indústria poderia estar em melhor momento, mas essa sé-
rie de problemas traz insegurança e trava a atividade”, explica o 
economista.

Indicadores mostram desaceleração da indústria em setembro

Os preços dos combustíveis voltaram a subir no merca-
do brasileiro, na semana passada, após o novo reajuste 

da Petrobras nas refinarias. De acordo com levantamento da 
Agência Nacional de Petróleo (ANP), o litro do diesel S-10, com 
menor teor de enxofre, subiu 4,8% em relação à semana ante-
rior, para um valor médio, na bomba, de R$ 5,29. Já o litro da 
gasolina aumentou 3,15%, para R$ 6,562. 

Com isso, outubro se tornou o mês mais caro deste sécu-
lo para os consumidores da gasolina. A expectativa é que a 
pressão inflacionária se acentue ainda mais em novembro, de 
acordo com analistas.

Depois de uma contração sem precedentes na demanda glo-
bal por combustíveis em 2020, diante da eclosão da pandemia 
de covid-19, os preços das commodities começam a refletir a re-

cuperação da economia e vivem uma forte valorização este ano. 
O consumidor brasileiro tem se deparado com uma inflação geral 
em todos os combustíveis.

Para os motoristas que abastecem os veículos flex fluel, a ga-
solina acumula uma alta de 45,3% no ano, nos postos. De acor-
do com dados da ANP, o derivado atingiu em outubro um preço 
médio de R$ 6,341, o patamar mais alto deste século, tanto em 
valores nominais quanto reais (ajustado à inflação), segundo o 
monitor de preços do Observatório Social da Petrobras (OSP), 
entidade de pesquisa ligada à Federação Nacional dos Petrolei-
ros (FNP), ao Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais 
(Ibeps) e ao Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconô-
micos (Ilaese). 

Fonte: Valor Econômico

Gasolina atinge maior valor do século nas bombas 

Ministério de Minas Energia (MME), Deutsche Gesells-
chaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e Câma-

ra Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo) promoverão 
webinar no dia 10 de novembro com representantes de 11 ins-
tituições privadas participantes da RedEE Indústrias.Para apre-
sentar os resultados obtidos pela Rede de Aprendizagem em 
Eficiência Energética e Gestão de Energia na Indústria (RedEE 
Indústrias), o Ministério de Minas e Energia (MME) promoverá 
o evento de encerramento no dia 10 de novembro, das 14h às 
16h, em seu canal do YouTube.

O evento contará com a presença de representantes das 11 
instituições privadas participantes da RedEE Indústrias e apre-
sentará debates, depoimentos dos participantes, casos de su-
cesso em ações de eficiência energética e gestão de energia em 
grandes empresas. 

Iniciativa inédita de eficiência energética no Brasil apresenta resultados 
promissores após um ano

O índice de produção de químicos de uso industrial caiu 
2,48% em setembro de 2021 sobre agosto e 4,47% so-

bre setembro de 2020, enquanto o de vendas internas teve re-
cuo de 4,83% em relação ao mês anterior e de 15,70% sobre 
igual mês do ano passado. Para suprir a demanda local, que 
cresceu 5,2% em volume no mês de setembro, sobre agosto, as 
importações subiram expressivos 16,8% em igual comparação.

Apesar do desempenho negativo de setembro, no acumulado 

do 3º trimestre, sobre o 2º trimestre deste ano, os volumes são 
positivos: o índice de produção foi 2,95% superior, o de vendas 
internas teve desempenho 11,22% melhor, a demanda local - 
medida pelo consumo aparente nacional (CAN) - cresceu 10,1%, 
o volume importado subiu 17,3%, e o volume exportado teve 
alta de 10,2%. O índice de preços apresentou deflação de 0,41% 
entre julho e setembro deste ano, sobre os três meses imediata-
mente anteriores. 

Produção e vendas de produtos químicos recuam em setembro de 2021

As empresas participantes evitaram o consumo de 38,12 
GWh/ano com ações de eficiência energética e passaram a utili-
zar fontes renováveis de energia como biogás, biomassa e solar 
fotovoltaica, totalizando 31,14 GWh/ano.

A RedEE Indústrias foi criada com intuito de fomentar a efici-
ência energética, por meio da capacitação e troca de know-how 
entre indústrias de diferentes segmentos. 

Durante 12 meses, as instituições participantes receberam 
acompanhamento técnico para analisar seus consumos de ener-
gia e implementar medidas de eficiência energética e uso de 
fontes renováveis. Entre ações implantadas por meio do projeto 
estão a instalação de mantas térmicas; adequação de projetos 
de recuperação de calor; melhoria de eficiência das torres de 
resfriamento; substituição de luminárias fluorescentes por lumi-
nárias LED; entre outras.

http://pt.calameo.com/read/0000716800bf087b0023b

