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No período de cinco anos de 2021 a 2025, o mercado mun-
dial de revestimentos cerâmicos deverá crescer a uma 

taxa média anual de 5% em termos de produção (mais 4,5 bi-
lhões de metros quadrados até 2025) e 5,1% em termos de 
consumo.

De acordo com publicação feita nesta última semana no site 
Ceramic World, por meio do relatório MECS Study Center, a Chi-
na continuará a ser a líder indiscutível, respondendo por metade 
da produção e consumo global de revestimentos cerâmicos, se-

Relatório faz projeção da indústria de revestimentos cerâmicos para 2025

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) avançou 
0,72% em janeiro, o que significa 0,20 ponto percentual 

sobre o resultado de dezembro de 2021, quando cresceu 0,52%. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
que divulgou nesta semana o indicador, o resultado de janeiro foi 
o menor índice desde agosto de 2021.

No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa alcançou 17,17%, 
ficando abaixo dos 18,65% registrados no período imediatamente 
anterior. Em janeiro de 2021, o índice ficou em 1,99%.

De acordo com o gerente do Sinapi, Augusto Oliveira, o início 
de 2022 foi marcado por menor pressão de aumento de preços. 
Oliveira destacou que janeiro foi o terceiro mês consecutivo em 
que a parcela dos materiais exerceu menor pressão na variação 
mensal. Em novembro, houve alta de 1,66%, mas em dezembro 
ficou em 0,76% e em janeiro, em 0,63%.

Quanto à mão de obra, ele disse que, nas categorias sem qua-
lificação, pesou o aumento do salário mínimo nacional. “Fora os 

acordos coletivos em Alagoas, no Tocantins e no Piauí, janeiro 
teve como característica o impacto do aumento do salário míni-
mo nacional nas categorias sem qualificação, que têm piso muito 
perto desse valor. O reajuste de serventes e auxiliares não é rela-
cionado aos dissídios captados, porque as empresas precisam se 
adequar ao novo piso nacional, que teve alta de 10,2%”, explicou.

A variação na parcela dos materiais ficou em 0,63%, o que 
representa recuo de 0,13 ponto percentual na comparação com 
dezembro de 2021, que foi de 0,76%. Em relação a janeiro de 
2021, houve alta de 2,96%, mas observa-se queda mais signifi-
cativa, 2,33 pontos percentuais. “A inflação dos materiais está de-
sacelerando. Estamos inclusive encontrando deflação em certos 
produtos como os pertencentes do segmento do aço”, informou.

O custo nacional da construção por metro quadrado, que fe-
chou 2021 em R$ 1.514,52, chegou a R$ 1.525,48 em janeiro. 
Nesse valor, R$ 915,79 correspondem aos materiais e R$ 609,69 
à mão de obra

Índice Nacional da Construção Civil sobe 0,72% em janeiro

O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq), Eduardo Nery Filho, determinou a suspensão 

da concorrência para a instalação de um terminal de GNL no Porto 
de Suape, em Pernambuco. As propostas comerciais da licitação, 
iniciada em 2021, seriam abertas nesta semana.

A suspensão é cautelar e a decisão inclui a determinação que 
as regras da licitação sejam analisadas pela Superintendência de 
Outorgas para “análise conclusiva”.

O Porto de Suape confirmou a suspensão da licitação e afirma 
que a decisão foi tomada antes da abertura das propostas comer-

Antaq suspende leilão para terminal de GNL em Suape
ciais para arrendamento do cais de múltiplos usos (CMU).

O complexo portuário tenta fechar desde o ano passado, por 
meio de um contrato de transição, a entrada de um operador para 
realizar obras de adequação, construção de gasoduto e instalação 
de uma FSRU (unidade de regaseificação de GNL).

A disputa seria feita pelo valor do pagamento mensal pelo uso 
do cais, com lances a partir de R$ 700,5 mil, pelo contrato de 
transição de 180 dias, com a obrigação de conclusão das obras 
em 120 dias.

Divulgado nesta última quinta-feira (10), o Índice de Con-
fiança do Empresário Industrial (ICEI) apresenta estabili-

dade da confiança das indústrias quando comparado com janeiro 
de 2022. 

A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mos-
tra que o indicador recuou 0,2 ponto em fevereiro, de 56,0 para 
55,8 pontos, mas segue positivo.

O índice mostra que a indústria segue confiante nesse segundo 

Indústria mantém confiança em fevereiro

mês de 2022, pois segue acima da linha divisória dos 50 pontos, 
que separa a confiança da falta de confiança. Porém, é o menor 
número para o mês de fevereiro desde o ano de 2017.

O ICEI varia entre 0 e 100, tendo em 50 pontos uma linha de 
corte que separa a confiança da falta de confiança. 

Foram entrevistadas 1.517 empresas, entre elas, 606 de pe-
queno porte, 571 de médio porte e 340 de grande porte, de 1 a 
7 de fevereiro de 2022.

O aumento da tarifa do gás natural no Rio de Janeiro será de 
2% a 13%, a partir de sábado, 12 de fevereiro, a depen-

der da faixa e classe de consumo. Os maiores reajustes são para 
grandes consumidores industriais e GNV.

O impacto para o consumidor industrial pode chegar a 11% na 
capital e a 13% na Região Metropolitana.

Com ICMS, o impacto no GNV será de até 13,3% nas cidades 
da Região Metropolitana atendidas pela Naturgy; e de até 11,6% 
na capital. 

A diretoria da Agenersa, agência reguladora do estado do Rio 

Aumento do gás natural no Rio de Janeiro será de até 13%

de Janeiro, aprovou a revisão tarifária da Naturgy nesta última 
quinta (10), em reunião extraordinária.

O reajuste representa o repasse para as tarifas do aumento do 
preço da molécula de gás natural fornecido pela Petrobras, que 
representou um custo de gás 16% maior, em média, na capital e 
de 17% na região metropolitana.

O preço final do gás é resultado do custo da molécula, forne-
cida pela Petrobras e outros supridores, somado às tarifas de 
transporte e tributos e depende dos repasses regulados pelos 
contratos de concessão.

guida de uma distância considerável pela Índia, com uma pro-
dução projetada de mais de 2 bilhões de metros quadrados em 
2025 (quase metade será exportada, tornando-se o maior maior 
exportador em volume), depois o Irã e a Rússia, que estão a 
caminho de ultrapassar a Indonésia e o Brasil.

Essas são algumas das tendências reveladas no relatório re-
cém-publicado intitulado “ Análise de previsão do mercado de 
cerâmica cerâmica, TREND 2021-2025 “. 

O relatório completo pode ser acessado pelo link: Clique Aqui


