CONSTRUÇÃO
perspectivas para o setor em 2020

O setor da construção vai acelerar o ritmo em 2020, depois de sair da crise em 2019. As vendas
fechadas este ano reduziram os estoques de imóveis à venda e abriram espaço para novas obras no
ano que vem. Isso vai permitir que as construtoras também possam aumentar as contratações de
trabalhadores.

Fonte: https://www.startse.com/noticia/startups/construtech/5-fatos-que-provam-que-2020-sera-o-ano-da-construcao-civil

Crescimento de 3% no PIB da construção

Depois de vinte trimestres consecutivos de queda, o mercado de construção subiu 2% já
no segundo trimestre de 2019. O reaquecimento das obras alavancou os investimentos,
que avançaram 5,2% em relação ao segundo trimestre de 2018;
O número de pessoas empregadas no setor avançou 0,9% no segundo trimestre de 2019.
De acordo com o IBGE, isso se deu pelo fato de o setor ter sido impulsionado pela alta de
10,7% no crédito para financiamento habitacional;

Enquanto isso, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São
Paulo (Sinduscon-SP) acaba de informar que o PIB da construção civil no país deve fechar
2019 com um crescimento de 2%, em comparação com 2018, encerrando a série de
quedas que assombram os profissionais da indústria desde 2014;
Além disso, segundo dados da Revista Exame, com o reaquecimento do setor imobiliário, as
vendas de máquinas de construção devem encerrar 2019 com alta de 37%;
Para complementar, o Índice de Confiança da Construção (ICST) calculado pela FGV/IBRE
chegou a 84,7 em novembro, sendo este o maior nível atingido pelo índice desde janeiro
de 2015.

Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/12/13/construcao-vai-acelerar-crescimento-em-2020-e-abrir-mais-vagas-de-trabalho.htm

2020: o ano da construção civil

Fonte: TOTAL (2019): Refere-se aos gastos com materiais e mão-de-obra, para reforma e construção de imóveis. - IPC Maps

Consumo da Região no setor
Materiais de Construção
em R$ milhões
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