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ÁREA CONSTRUÍDA

Os aumentos dos preços dos ma-
teriais de construção e os atrasos 
em sua entrega, que se iniciaram 
em junho de 2020, não se inter-
romperam desde então e prosse-
guem nestes dois primeiros meses 
de 2021, a ponto de provocar sé-

rios prejuízos financeiros e desa-
bastecimento à indústria da cons-
trução. A constatação é da Direto-
ria do SindusCon-SP (Sindicato 
da Construção), com base em re-
latos das construtoras associadas 
à entidade.

Índices mínimos de 
contaminação por 
Covid-19 estabilizam-se 
nos canteiros de obras 

Perfil dos consumidores 
na construção civil

Construção aposta na 
transformação digital para 
melhorar relação com o cliente

Aumentos de preços de 
materiais acende alerta 
vermelho para o setor, 
alerta o SindusCon-SP

Apresentando um panorama do setor no Brasil, a habitissimo elaborou uma 
pesquisa com seus consumidores em que pôde mensurar os serviços e interes-
ses mais executados em 2020 e, ainda, prever o que está no radar do seu públi-
co para este ano. Entre os gêneros que mais consultam serviços para casa e 
empresas, as mulheres lideram a posição. Elas somam 54,4% do público que 
busca orçamento e fecha negócios em ambiente online. No ano passado cerca 
de 36,2% dos clientes habitissimo contrataram mais serviços de reformas em 
geral, seguida pelas atividades dos marceneiros, com 16,2%, e pedreiros, com 
pouco mais de 15%. Eletricistas e arquitetos também se destacaram, na sequ-
ência dos citados acima. Já para 2021, mais de 62% dos entrevistados afirmam 
que desejam e vão reformar a casa ainda neste ano e cerca de 25,3% estimam 
investir entre R$ 6 mil e R$ 15 mil nas revitalizações do lar.

O impulsionamento da transfor-
mação digital em diversos setores é 
uma realidade. Com o isolamento 
social, grande parte das empresas 
apostaram na digitalização para se 
adaptar, continuar funcionando e 
atender à demanda de seus clien-
tes. A construção civil não ficou de 
fora dessa tendência. Fazer parte 
desse processo de inclusão digital 
foi uma das estratégias adotadas 
mais eficientes como forma de ga-
rantir que as empresas chegassem 
a seus clientes, que hoje se encon-
tram principalmente nas redes so-
ciais e em outras plataformas de 
notícias. Essa é uma prioridade já 
adotada por 72% das companhias 
mundiais, segundo dados da con-
sultoria IDC. Por mais que essa 
transformação tenha ganhado 
força principalmente nos últimos 

anos, a construção civil já vinha se 
preparando para essa mudança há 
muito tempo. Neste cenário, o 
papel da pandemia foi impulsionar 
a adoção e implementação dessas 
práticas, fazendo com que o setor 
se adaptasse à essa alta demanda 
frente ao isolamento social para 
que continuasse fornecendo todo o 
suporte e ajuda necessários aos 
clientes. Ferramentas como CRM e 
gestão de dados foram alguns dos 
maiores investimentos do setor. 
Isso porque elas permitem que os 
clientes consigam esclarecer dúvi-
das e obter qualquer tipo de infor-
mação mesmo à distância – poden-
do entrar em contato com os com-
pradores e realizar tours virtuais, 
enviar orçamentos e até mesmo 
acompanhar o andamento de di-
versas obras em tempo real.

MATERIAL VARIAÇÃO NO 
BIMESTRE    

VARIAÇÃO EM 
12 MESES    

Fio de cobre  3,04 51,26
Aço  15,38 45,73
Cimento    5,24 37,42
Tubo de ferro 10,25 30,13
Tubo de PVC 7,40 29,02
Vidro 10,86    20,00
Bloco de concreto 4,31 18,22
Bloco cerâmico 3,82 13,89
Concreto 3,71 13,52
Tinta branca 1,27 10,77
Azulejo 3,81 10,53
Marmitex   0,60  8,68
Brita   2,46  7,35
Areia  1,47    7,18

A 39ª Pesquisa “Conhecendo as 
Ações das Construtoras Paulistas 
no Combate à Covid-19”, realiza-
da semanalmente por Sindus-
Con-SP e Seconci-SP (Serviço 
Social da Construção), mostrou 
uma interrupção na tendência de 
leve crescimento dos casos de 
contaminação por Covid-19, re-
gistrada nas últimas semanas. 
Nesta última rodada, os suspeitos 
de contaminação pela Covid-19 
nos canteiros de obras do Estado 
de São Paulo declinaram de 0,32% 
para 0,30% do número de traba-
lhadores e os confirmados oscila-
ram de 0,14% para 0,13%. Nesta 
39ª rodada, foram obtidas respos-
tas de 42 empresas, responsáveis 
por 529 obras, envolvendo 34.859 
empregos diretos e terceirizados, 
de 11 a 17 de fevereiro.

• 0,30% afastados por  
suspeita de Covid-19; 

• 0,13% afastados por 
confirmação da doença; 

• 527 obras em  
andamento e 2 paradas; 

• 98% do pessoal  
estão em atividade;

• 100% das empresas adotam 
medição de temperatura e 
higienização das mãos, dão 
orientações diárias sobre 
prevenção, e higienizam e 
realizam demarcações; 

• 98% orientam sobre  
limpeza dos EPIs e afixam 
informativos nos canteiros; 

• 95% fornecem máscaras  
para o transporte e para 
utilização na obra; 

• 93% realizam limpeza  
de EPIs e ferramentas e 
instituem horários 
escalonados para entrada, 
saída e refeições; 

• 91% distribuem divulgam 
aos trabalhadores cartazes  
e vídeos de orientação  
do SindusCon-SP e  
do Seconci-SP; 

• 89% divulgam informativos 
eletrônicos sobre a Covid-19 
e realizam outras práticas 
para a prevenção da 
contaminação entre os 
trabalhadores e a 
comunidade.FR
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ÁREA CONSTRUÍDA
A quantidade de insumos na 

construção civil foi drasticamente 
afetada pela pandemia, o que acar-
retou principalmente no aumento 
do preço dos produtos pela baixa 
oferta e alta demanda. Mesmo 
diante de um cenário altamente 
preocupante, o setor vem se recu-
perando com o aumento da produ-
ção e as perspectivas são de con-
quistar seu maior crescimento his-
tórico dos últimos oito anos. Se-
gundo dados da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (Cbic), 
o Produto Interno Bruto do seg-
mento deve avançar 4%, após ter 
sofrido um grande baque em 2020, 

com uma queda de 11,4%. Se trans-
formarmos esses dados em valo-
res, podemos ver claramente as 
consequências que geraram tanto 
temor e preocupação entre os pro-
fissionais do ramo. Em todo o país, 
o Índice Nacional da Construção 
Civil (INCC), registrou uma alta 
de 17,72% nos valores dos insumos 
entre janeiro e novembro. O esta-
do do Mato Grosso do Sul, por 
exemplo, foi um dos mais afetados 
por essa alta, com um reajuste de 
40% no preço do cimento e de 
150% nos fios de cobre, segundo a 
Associação dos Construtores de 
Mato Grosso do Sul (Acomasul).

Apesar da alta de insumos 
setor deve avançar 4% 
neste ano, prevê a CBIC

O ano de 2020, que foi marcado 
pela pandemia de coronavírus 
(Covid-19), afetou cenários e obje-
tivos de praticamente todos os se-
tores da economia no país e no 
mundo. Apesar da dificuldade 
geral, a construção civil e o setor 
imobiliário obtiveram saldos posi-
tivos no ano recém encerrado. De 
acordo com a Associação Brasilei-
ra das Entidades de Crédito Imo-
biliário e Poupança (ABECIP), 
entre janeiro e novembro de 2020 
as operações de financiamento 
contratadas com recursos da ca-
derneta de poupança chegaram a 
R$ 106,5 bilhões, o melhor resulta-
do desde 2014 e um aumento de 
52% na comparação com 2019. Em 
São Paulo, maior cidade da Améri-
ca Latina, as vendas de imóveis 
cresceram 13,1% entre outubro de 
2019 e outubro de 2020, na compa-
ração com o mesmo período nos 
anos anteriores. Nesse acumulado 
de doze meses, foram vendidas 
51,2 mil unidades, segundo Sindi-
cato da Habitação de São Paulo 
(SECOVI-SP).

De acordo com a avaliação dire-
toria de empresas e entidades da 
construção civil, a baixa histórica 
das taxas de juros está entre os 
principais fatores para o aqueci-
mento desse mercado. O Copom 
(Comitê de Política Monetária) 
decidiu, por unanimidade, em de-
zembro de 2020, manter a taxa bá-
sica, a Selic, em 2% ao ano, o que 
faz com que os juros cobrados nos 
financiamentos de imóveis sejam 
bastante competitivos. O aumento 
da procura por imóveis próprios 
em 2020 também teve como uma 
das justificativas a fuga do aluguel. 
Segundo o Índice Geral de Preços 
Mercado (IGP-M), cálculo feito 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), o reajuste do aluguel regis-
trou alta de 21,97% no acumulado 
do ano passado, o que pode ter for-
talecido o interesse pela compra. 
Esse dado é um indicador da reali-
dade de uma parcela da população 
brasileira, que têm tentado encon-
trar meios de financiar a casa pró-
pria, em detrimento de continuar 
pagando aluguel.

Podcast: BIM e a Indústria 4.0 
da construção no Brasil

Imóveis fora dos centros 
urbanos e home-office são 
tendências para o mercado

A Feicon tem lançado ferramen-
tas virtuais e abordado temas que 
integram os diversos elos da cadeia 
de construção civil. A feira acaba 
de inaugurar a temporada 2021 de 
podcasts na plataforma Feiconnect 
com uma abordagem sobre como 
a ferramenta BIM pode impulsio-
nar a construção 4.0 no Brasil. O 

episódio conta com a participação 
de Leonardo Santana, analista de 
produtividade e inovação e res-
ponsável pelas ações de BIM na 
Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI). Você 
pode ouvir o episódio em https://
www.feicon.com.br/pt-br/feicon-
nect/podcasts.html

Demanda 
aquecida estimula 
lançamentos do 
mercado imobiliário: 
financiamentos 
cresceram 57,5% 
em relação a 2019

Após o temor por conta da crise econômica 
provocada pelo coronavírus, o setor imobiliá-
rio tem colhido bons resultados que animam 
ainda mais as empresas do ramo em 2021. De 
acordo com a Associação Brasileira das Enti-
dades de Crédito Imobiliário e Poupança 
(Abecip), os financiamentos para compra e 
construção de imóveis cresceram 57,5% no 
ano passado em comparação com 2019, alcan-
çando a soma de R$ 123,9 bilhões e 426 mil 
imóveis. O valor é o maior da história, supe-
rando os R$ 112,9 bilhões de 2014. A expecta-
tiva é de que os bons números para o setor 
imobiliário continuem ao longo de 2021. A 
Abecip projeta um crescimento de 27% nos fi-
nanciamentos imobiliários com recursos da 
poupança neste ano, alcançando R$ 157 bi-
lhões. A instituição também aposta no cresci-
mento do crédito imobiliário com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). A previsão é de que o montante alcan-
ce R$ 56 bilhões em 2021 ante os R$ 53 bilhões 
de 2020.

Creditas e DOMA criam 
conteúdos focado em reformas

Com a alteração no modelo de tra-
balho para o estilo home office e a 
continuidade do isolamento social, 
muitos brasileiros sentiram a neces-
sidade de realizar reformas em suas 
casas para tornar o ambiente mais 
confortável e propício para traba-
lhar. Pesquisa da Consumoteca, con-
sultoria voltada para padrões de 
consumo, indica que 55% das pesso-
as nas classes A e B fizeram algum 
tipo de reforma em 2020, sendo ou-
tras 39% na classe C. E, segundo le-
vantamento realizado pela Creditas, 
plataforma líder de crédito e solu-
ções financeiras 100% online na 
América Latina, ao final de 2020, a 
reforma domiciliar se tornou o ter-
ceiro maior motivo (13%) para que 
os brasileiros solicitassem crédito 
com garantia de imóvel, ficando 
atrás apenas de pagamento de dívi-
das (34%) e investimento no negócio 
próprio (17%). Para ajudar os con-
sumidores com informações rele-
vantes para começarem a fazer suas 
reformas, a Creditas fechou uma 
parceria com a arquiteta e criadora 
de conteúdo Patricia Pomerantzeff, 
da DOMA Arquitetura, em que vão 
disponibilizar materiais gratuitos 
online, que contemplam ebook com 
dicas e uma planilha de orçamento 
de obra, além de vídeos para acom-

panhar a obra que a DOMA realiza-
rá em um apartamento no edifício 
Copan, na capital paulista.

Acesse:
Ebook: www.creditas.com
Youtube: Doma Arquitetura 

FR
EE

PI
K

FR
EE

PI
K 

| D
IV

UL
G

AÇ
ÃO

 


