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A Dexco, iniciou a construção de uma nova fábrica em Botu-
catu, cidade paulista da região centro-sul do estado, a 235 

km da Capital. O investimento será de R$ 600 milhões e a unidade 
produzirá até 10 milhões de m² por ano, para as marcas Ceusa e 
Portinari, de placas cerâmicas de grandes formatos, que podem 
substituir chapas de mármore em bancadas e fachadas.

A construção da nova fábrica começou em janeiro e será ace-
lerada nos próximos meses. No 3º trimestre, o ritmo no canteiro 
de obras deve atingir o ápice. A Dexco planeja iniciar a operação 
da primeira linha de produção em Botucatu já no ano que vem.

O empreendimento conta com apoio da InvestSP, a Agência 
Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. Ela 
assessorou a Dexco em questões cruciais para a instalação da 
nova planta nas áreas ambiental, tributária e de infraestrutura.

“É uma região com logística privilegiada, com hidrovia, ferrovia, 
aeroporto e cortada por rodovias importantes, como a Castello 
Branco e a Marechal Rondon. Além disso, oferece mão de obra 
qualificada, conta com Fatec e Etec e é um importante polo de 

inovação, com parque tecnológico e incubadoras. Ou seja, há 
toda uma estrutura que torna não apenas a região, mas o estado 
de São Paulo atrativo para as empresas”, diz o vice-presidente 
Executivo da InvestSP, Torquato Jardim.

A questão da inovação é destaque até porque essa será a 
primeira fábrica da Dexco com tecnologia 4.0. Todas as linhas 
iniciarão os trabalhos já robotizadas, com apontamentos online, 
autodiagnóstico de máquinas e prontuários para a manutenção 
via mobile.

“A região foi escolhida pela distribuição, o custo logístico e 
maior proximidade com os mercados em expansão do Centro-
-Oeste e Nordeste do país, além de maior disponibilidade de gás 
natural. Além disso, outro fator importante para a decisão foi a 
proximidade com outras fábricas da companhia, como a de pisos 
laminados de madeira em Agudos (SP) e a de louças e metais em 
Jundiaí (SP), podendo, assim, oferecer soluções completas aos 
consumidores e clientes”, explica Antonio Joaquim de Oliveira, 
presidente da Dexco.

Com apoio da InvestSP, Dexco investirá R$ 600 milhões em nova fábrica no estado 
de SP

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta 
última quinta-feira (19), aumento na conta de luz dos esta-

dos do Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe, que chegam 
a 24,8%. A aprovação acontece dias após o Governo Federal an-
tecipar o fim da cobrança extra na conta de luz. 

O reajuste mais alto, de 24,8%, é para a Enel Distribuição Ce-

Aneel aprova aumentos de até 25% nas contas de luz, após fim de taxa extra

ará. As novas tarifas valem já a partir de sexta-feira (22), e os 
anúncios ocorrem apenas três dias após as contas de luz ficarem 
cerca de 20% mais baratas em todo o país, com o fim da bandeira 
tarifária escassez hídrica e a adoção da bandeira tarifária verde, 
que não tem cobrança de taxa extra no consumo de energia elé-
trica. 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou ontem 
(19) os resultados da sondagem industrial do primeiro tri-

mestre. A entidade destacou o crescimento forte da produção 
industrial entre fevereiro e março, mas também o aumento da 
preocupação dos empresários com a queda no consumo.

Em março, a produção industrial subiu para 54,4 pontos, resul-
tado que está acima da linha divisória entre queda e crescimento. 
O índice não ficava acima dos 50 pontos desde dezembro.

O movimento é normal para o primeiro trimestre, mas a CNI 

Produção industrial sobe em março, mas queda no consumo preocupa

destacou que a retomada deste ano, de 47,9 em fevereiro para 
54,4 em março, “supera a aceleração esperada no período”. A mé-
dia da série histórica para o mês de março é de 51 pontos.

O emprego industrial, por sua vez, manteve-se praticamente es-
tável, em 50,1 pontos. 

Em fevereiro, o índice que mede a evolução da oferta de trabalho 
na indústria havia ficado em 49,2 pontos, o que significa queda no 
número de vagas ofertadas. Em março do ano passado, o patamar 
estava nos mesmos 50,1 pontos.

Devido ao feriado do dia 21 de Abril, Dia de Tiradentes, não 
haverá expediente administrativo na ASPACER na quinta-

-feira (21) e na sexta-feira (22). 

Feriado de 21 de Abril altera expediente na ASPACER

Na CoopASPACER, o atendimento será interrompido apenas no 
dia 21, e na sexta-feira (22), haverá expediente normal seguindo o 
mesmo fluxo de atendimento das agências bancárias. 

O Grupo de Excelência SCC  (Serviço de Crédito Cerâmico),  
promoveu nesta sexta-feira, 20, uma palestra com o eco-

nomista Luiz Rabi da Serasa Experian. 
O encontro foi realizado na sede  da ASPACER e marcou a re-

ASPACER sedia palestra com economista Luiz Rabi da Serasa Experian

tomada das reuniões presidenciais do grupo.  Entre os assuntos 
debatidos estavam as perspectivas de futuro do setor imobiliário 
e  o cenário econômico para este ano, frente a inflação, taxa de 
juros e inadimplência.

Encontro aconteceu na sede da ASPACER


