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A ASPACER (Associação Paulista das Cerâmicas de Revesti-
mento) e o SINCER (Sindicato das Indústrias da Constru-

ção, do Mobiliário e Cerâmicas de Santa Gertrudes) realizaram 
nesta última semana, a doação de 415 pacotes de leite em pó 
integral para Rede Rio-clarense de Combate ao Câncer “Carmem 
Prudente”. A quantia representa cerca de 1,1 mil litros de leite, 
que podem ser preparados com a mistura. 

A entrega foi feita na cidade de Rio Claro, aos cuidados da te-
soureira da entidade Maria Sueli Fray. 

ASPACER e SINCER promovem doação de leite para entidade assistencial

Cerca de 10% da demanda das distribuidoras de gás natural 
passará a ser abastecida, neste ano, por empresas privadas 

no país. Num marco para o processo de abertura do mercado, 
Equinor, Galp, PetroReconcavo e Shell estreiam como fornecedo-
res de gás em 2022. A diversificação de atores, porém, ainda é 
insuficiente para acabar com o domínio da Petrobras, segundo 
as concessionárias - que acusam a estatal de práticas abusivas e 
travam uma disputa judicial com a petroleira em torno dos novos 
preços do energético. 

Em cinco Estados (AL, CE, RJ, SC e SE), distribuidoras conse-
guiram liminares suspendendo os efeitos dos reajustes praticados 
pela Petrobras na virada do ano. Nos novos contratos assinados 

com as concessionárias, válidos por quatro anos, a partir de 
2022, a petroleira aumentou em cerca de 50% o preço do produ-
to, frente aos custos maiores para importar gás natural liquefeito 
(GNL). 

Das 22 distribuidoras operacionais do Brasil, apenas quatro 
conseguiram acessar novas fontes de suprimento para 2022: 
Bahiagás (BA), Copergás (PE), PBGás (PB) e Potigás (RN). Jun-
tas, elas têm contratos para aquisição de 4 milhões de metros 
cúbicos diários junto a fornecedores privados - incluindo desde as 
estreantes Equinor, Galp, PetroReconcavo e Shell até empresas 
menores como Alvopetro, ERG e Origem, que já tinham contratos 
ativos com a Bahiagás. 

Novos fornecedores de gás estreiam com 10% do mercado

A inflação do setor industrial variou -0,12% em dezembro de 
2021 frente ao mês anterior, primeiro resultado negativo 

depois de 28 meses. Com isso, os preços na indústria fecharam 
o ano de 2021 com alta acumulada de 28,39%, recorde desse 
indicador na série histórica, iniciada em 2014. Os dados são do 
Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado nesta semana pelo 
IBGE. A alta de 2021 foi 9 pontos percentuais (p.p.) maior que o 
de 2020.

De acordo como gerente de análise e metodologia da Coorde-

Preços na indústria fecham 2021 com alta de 28,39%, recorde da série histórica 

nação de Indústria do IBGE, Alexandre Brandão, são muitas as 
variáveis que contribuíram para este comportamento dos preços 
na indústria brasileira. “Podemos enumerar, o câmbio, cuja depre-
ciação chegou a quase 10%; o comportamento do mercado ao 
longo do ano, com aumentos consideráveis no preço do minério 
de ferro, do óleo bruto de petróleo, de alimentos como açúcar 
e carne. Também não dá para desconsiderar a pandemia, que 
ainda tem tido impacto nas cadeias produtivas.”, enumera o es-
pecialista.

O saldo das exportações do setor mineral brasileiro foi de 
quase US$ 49 bilhões em 2021. Esse valor representa um 

crescimento de 51% em comparação a 2020 e foi essencial para 
garantir o saldo positivo da balança comercial do Brasil. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o saldo mineral cor-
respondeu a 80% do saldo comercial brasileiro em 2021, que foi 
de US$ 61 bilhões. A elevação é significativa, já que em 2020 o 
saldo comercial mineral equivalia a pouco mais de 64% do saldo 
comercial brasileiro.

Os dados referentes ao consolidado da indústria da mineração 
do Brasil em 2021 foram apresentados nesta última terça-feira, 
(01) pelo diretor-presidente do Ibram, Flávio Ottoni Penido, e por 
Wilson Brumer, presidente do Conselho Diretor do órgão. Os di-
rigentes destacaram que a produção mineral brasileira em 2021, 
em toneladas, cresceu cerca de 7% em relação a 2020, passan-
do de 1,073 bilhão de toneladas para 1,150 bilhão de toneladas 

Mineração tem saldo de US$ 49 bilhões em 2021

estimadas. Em 2021, a variação de preços das commodities no 
mercado internacional impulsionou o faturamento do setor em 
62%, na comparação com 2020, crescendo de R$ 209 bilhões 
para R$ 339 bilhões. 

CFEM
Outra informação destacada é que o recolhimento de tributos 

cresceu em mais de 62%, com destaque para a Compensação Fi-
nanceira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), conside-
rado o royalty do setor, que bateu recorde. Somente em termos 
de CFEM, o crescimento foi de quase 70%, indo de R$ 6 bilhões 
em 2020 para mais de R$ 10 bilhões em 2021 – um valor nunca 
antes registrado. 

A elevação de tributos totais recolhidos foi superior a 62%, 
passando de R$ 72 bilhões em 2020 para R$ 117 bilhões em 
2021.

Entrega foi realizada na última semana

A indústria da construção civil iniciou o ano com o sinal de 
alerta ligado. O principal motivo de preocupação é o alto 

custo das matérias-primas, com até mesmo a falta de alguns in-
sumos essenciais, o que desencadeia uma sucessão de riscos que 
vão do desaquecimento do setor aos níveis altos de empregabili-
dade atuais. “Ano passado a gente cresceu bem. Em 2022 a gente 
cresce, mas cresce menos”, resume o presidente da Cbic (Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção), José Carlos Martins.

O momento de atenção que o setor vive está nítido nos resul-
tados da Sondagem da Indústria da Construção, realizada pela 

Matéria-prima dispara e derruba expectativas da construção civil para 2022

Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgada esta se-
mana pela Cbic, apontando que a questão dos insumos incomoda 
47,3% das empresas do setor. A preocupação se reflete na con-
fiança do segmento.

Outro indicador que ajuda a entender o pé atrás das empresas 
neste início de ano é o Índice de Confiança da Construção (ICST), 
medido pela FGV-Ibre (Fundação Getúlio Vargas). O indicador re-
ferente a janeiro aponta um recuo de 3,9 pontos em relação ao 
mês anterior, atingindo 92,8 pontos. Este é o menor nível desde 
junho de 2021, quando o registro foi de 92,4 pontos.


