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Estudo Obras Paradas, elaborado pela Fiesp, mostra que o Brasil registra a pior
colocação em termos de despesas em construção por habitante, entre os paises
selecionados no levantamento. Saiba mais acessando o estudo técnico.

Acesse aqui o estudo completo

Edição 081 - 15 de janeiro de 2020.

Radar Brasil – Monitoramento de Obras Públicas

A Fiesp criou o portal radarbrasil.fiesp.com.br, plataforma que faz análise
periódica de investimentos de grandes obras paradas pelo país, com informações
sobre a evolução física e financeira de empreendimentos em diversas áreas, a
partir de dados oficiais abertos ao público.
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Produção dos insumos da construção civil cresceu 1,9% em
novembro

Em novembro último, a produção industrial dos insumos típicos da construção civil
cresceu 1,9% em relação ao mesmo mês de 2018, o que representou o terceiro
resultado positivo consecutivo nesta base de comparação, segundo pesquisa do
IBGE. Entre janeiro e novembro do ano passado, a variação acumulada da
produção desses bens frente ao mesmo período de 2018 foi de 1,8%, ano de início
da recuperação, dada pela evolução dessa média móvel.
Leia mais no Observatório da Construção

Custo médio nacional da construção registra alta de 0,22% em
dezembro

Em dezembro, o custo médio nacional da construção teve alta de 0,22% em
relação a novembro, taxa superior ao resultado do mês anterior (0,11%), mas
idêntica à registrada em dezembro de 2018. Com o fechamento do ano, o custo
médio nacional teve em 2019 expansão de 4,03% em relação ao ano de 2018,
ficando abaixo da variação observada na passagem de 2017 para 2018.
Leia mais no Observatório da Construção

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6042121,ce65842b,28cc,3
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6042121,ce65842b,28cc,4


Saldo global de poupança cresce 1,3% em dezembro

O saldo global de depósitos de poupança chegou a R$ 657,531 bilhões ao final do
último mês de dezembro, superando em 1,3% o montante registrado em fins de
novembro. Com o resultado de dezembro e, assim, com o encerramento do ano, o
saldo global de depósitos de poupança do SBPE apresentou a terceira variação
anual positiva consecutiva.
Leia mais no Observatório da Construção

Financiamento imobiliário mantem ritmo de crescimento em
novembro

O valor das operações contratadas com recursos da Poupança, que inclui tanto os
financiamentos para a construção como aqueles destinados à aquisição de
imóveis, atingiu R$ 7,782 bilhões no último mês de novembro. Ao longo de 2019 a
evolução mensal dessas operações apresentou expressivo crescimento em relação
a 2018. Em novembro, esse quadro se manteve. Na comparação com o mesmo
mês de 2018, o valor total das operações apresentou alta de 53,5%.
Leia mais no Observatório da Construção
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