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O Fórum das Associações Empresariais Pró-Desenvolvimento 
do Mercado de Gás Natural (Fórum do Gás), promoveu 

nesta semana, sua 1º reunião ordinária, onde foram eleitos  os 
membros representantes para o exercício 2021/2022.

A Coordenação do Fórum será feita, a partir de agora, por Ber-
nardo Sicsú, vice-presidente de estratégia e comunicação da As-
sociação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel)  
e Adrianno Lorenzon, diretor de gás natural da Associação dos 
Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores 
Livres  (Abrace). Representando a Associação Paulista das Cerâ-
micas de Revestimento (ASPACER), e a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Cerâmica para Revestimento, Louças Sanitárias e 
Congêneres (ANFACER), Luís Fernando Quilici, foi reeleito ao car-
go de Coordenador Adjunto do Fórum junto com Lucien Belmon-
te, presidente Executivo da  Associação Brasileira das Indústrias 
de Vidro (Abividro) e Camila Schoti, gerente geral de comerciali-
zação da Eneva e representante da Apine. Quilici é um dos fun-
dadores do Fórum do Gás, coordenou duas missões técnicas aos 
EUA em 2013 e 2015, com a participação de entidades da cadeia 
produtiva do GN e integrantes do Congresso Nacional. O objetivo 
da Missão foi aprofundar conhecimentos sobre o setor de energia 
naquele país. Entre 2015 e 2016, Quilici assumiu a coordenação 
geral do Fórum das Associações. No âmbito nacional, foi um dos 
líderes do grande movimento de entidades do setor de petróleo e 
gás, governo federal e Congresso Nacional, que culminou com a 
aprovação do Novo Marco Regulatório do Gás em 2021. O Novo 
Marco agora passa pela fase de regulamentação. Além disso, 
desde 2017, Quilici é o CEO do Fórum Brasileiro do Gás, evento 
anual que reúne os principais atores do segmento no país. 

Quilici é reeleito para o grupo coordenador do Fórum do Gás

Depois de atingir o melhor ano do setor, os fabricantes de 
revestimento cerâmico estão bem menos otimistas e tra-

balham em 2022 para, no melhor cenário, empatar com o ano 
passado. Em 2021 a produção, vendas no mercado interno e 
exportações atingiram valores recordes, puxados pelo grande 
volume de lançamentos das incorporadoras e pela continuidade 
do fenômeno das reformas residenciais, que surgiu com o isola-
mento social imposto pela pandemia de covid-19 ainda em 2020.

As cerca de 60 empresas que atuam no setor, dos mais varia-
dos tamanhos, produziram 1,048 bilhão de metros quadrados 
(m2) em 2021, alta de 24,8% sobre o ano anterior. As vendas 
totais somaram 1,032 bilhão de m2, expansão de 12,2%. Como 
outros setores da indústria, os fabricantes de revestimento cerâ-
mico paralisaram a produção nos primeiros meses do surgimento 
da pandemia em 2020. Entre março e maio daquele ano, perto 
de 95% da produção ficou parada. A retomada veio no segun-
do semestre embalada num primeiro momento justamente pelo 
consumo “formiguinha” das reformas residenciais.

“E o grosso ainda é o residencial”, afirma Benjamim Ferreira 
Neto, presidente do conselho de administração da Anfacer, enti-

dade que representa o setor. “Tivemos um 2021 que se equiparou 
com 2014, nosso melhor ano”, completou. No terceiro trimestre 
do ano passado, o setor chegou a trabalhar com 100% da sua 
capacidade. A entidade não informa faturamento, mas o setor 
responde por 6% do PIB da indústria de material de construção 
civil. “Não temos números exatos, mas falamos em dezenas de 
bilhões de reais de receita total do setor”, admite Ferreira Neto. 

Além dos recordes de desempenho, o ano passado foi marca-
do por inflação de custos, principalmente gás e energia elétrica, 
responsáveis por 40% do custo da produção, e embalagens, e 
escassez de insumos em alguns momentos. O dirigente garante 
que não houve paralisações generalizadas por falta de insumos, 
mas casos isolados. “O gás tem reajuste trimestral. As embala-
gens mais do que dobraram de valor no ano.” 

E a pressão de custos deve continuar neste ano, novamente 
puxada pelo gás e energia elétrica. Ferreira Neto afirma que a 
Petrobras não permitiu a abertura do mercado de gás como pro-
metido e por falta de concorrência a estatal ainda dita os preços 
do insumo.  

Fonte: Valor Econômico

Revestimento cerâmico vê 2022 com vendas estagnadas

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) das indústrias fe-
chou em 68% em fevereiro, na comparação com janeiro, in-

formou nesta semana a Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
Segundo a entidade, o percentual é inferior ao registrado no mes-
mo período do ano passado, mas se mantém no valor da média 
para os meses de fevereiro e próximo ao patamar pré-pandemia.

“A UCI é inferior ao registrado no mesmo mês do ano passando, 

Indústrias operam com 68% de sua capacidade em fevereiro, diz CNI

mas naquele período a indústria vinha de alguns meses de ativi-
dade excepcionalmente alta, por conta da recuperação após os 
meses de paralisação gerados pela pandemia”, disse a CNI.

As informações fazem parte do boletim Sondagem Industrial, 
que também traz informações a respeito da evolução da produ-
ção, evolução do número de empregos, dos estoques, entre ou-
tros indicadores. 

Entre os dias 05 e 07 de abril deste ano, a Associação Brasi-
leira de Cerâmica (ABCERAM) realiza em sua sede, localiza-

da no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), em São Paulo, o 
curso sobre Materiais Refratários para Fornos de Cimento e Cal.

Ministrado pelo Dr. Ulisses Soares do Prado, Engenheiro e Mes-
tre pela UFSCAR e doutor em Ciências pela USP, o curso abordará 
a utilização de materiais refratários na indústria de cal e cimento, 
materiais comumente utilizados, critérios para a especificação de 

ABCERAM promove curso sobre Materiais Refratários para Fornos de Cimento e Cal

refratários corretos, técnicas para montagem dos revestimentos e 
análise de performance. O curso tem como público-alvo os profis-
sionais das indústrias de cimento e cal, refratários, papel e celu-
lose, das montadoras de refratário e prestadoras de serviço afins, 
acadêmicos e profissionais que pretendam atualizar-se no tema.

Inscrições e mais informações podem ser acessadas pelo link: 
https://www.abceram.org.br/evento/materiais-refratarios-para-
-fornos-de-cimento-e-cal/11

Paulo Pedrosa, presidente de Abrace, que foi coordenador do 
Fórum do Gás na última gestão, destacou a relevância da nome-
ação de Quilici ao grupo coordenador pelo seu comprometimento 
e atuação ao longo dos últimos anos. “Foi muito importante a 
recondução, por aclamação, do Quilici para a Coordenação do 
Fórum do Gás. Pelo papel histórico que ele teve da concepção à 
aprovação da Lei do Gás e pelo que vai contribuir para torná-la 
efetiva agora”, destacou Pedrosa. 

O Fórum das Associações iniciou suas atividades no início de 
2012 com o objetivo de discutir e propor medidas de estímulo ao 
setor, buscando expandir e diversificar a oferta e elevar a compe-
titividade do gás natural no país. Atualmente é composto por 18 
associações empresariais que atuam em diversos segmentos da 
cadeia sendo elas: ABRACE, ABIVIDRO, ABIAPE, ABRACEEL, AS-
PACER, ANFACER, ANACE, ABIQUIM, APINE, ABRAGET, COGEN, 
FIRJAN, ABAL, CNI, ABICLOR, ABPIP, ABEMI e ABIOGÁS.

Acontece neste próximo dia 13 abril das 15h30 às 17h30, o 4º 
Seminário Técnico da Indústria de Revestimento Cerâmico. 

O evento terá como tema macro: Placas Cerâmicas de Grandes 

4º Seminário Técnico da Indústria de Revestimento Cerâmico acontece em Abril

Formatos. Está edição será on-line e transmitida ao vivo pelo ca-
nal oficial do YouTube da Aspacer (youtube.com/aspaceroficial). 
O evento é gratuito e as inscrições serão abertas em breve.


