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TermômeTro:
imóveis novos indicam para 
a retomada da economia
em ritmo de retomada e após alguns anos de queda, o número de lançamentos de imóveis 
residenciais e comerciais voltou a mostrar alta. a expansão de novos negócios chegou a 13 
regiões, segundo levantamento da câmara Brasileira da construção (cBic) no último ano. 
em santa catarina, dados do sindUscon indicam que 6,3 milhões de unidades foram 
lançadas de 2008 a agosto de 2017.  ainda assim, as construtoras fazem planejamentos mais 
conservadores e devem deixar os grandes lançamentos para o segundo semestre de 2018.

no índice nacional, os bons resultados alcançados na 
área de consórcio de imóveis no Brasil em 2017, junto 
com o índice positivo do piB e as projeções de retoma-
da da economia são responsáveis pela perspectiva de 
melhora nos indicadores relacionados ao mercado imo-
biliário, já que garantem a movimentação econômica 
necessária para os lançamentos.

dados divulgados pela aBac – associação Brasilei-
ra de administradoras de consórcios indicam que hou-

ve um aumento de 26,4% no número de novas cotas 
de consórcio, que passaram de 225,2 mil em 2016 para 
284,7 mil em 2017.

além disso, o volume de crédito comercializado tam-
bém apresentou um crescimento expressivo de 45,1% e 
passou de r$ 26,72 bilhões em 2016 para r$ 38,77 bilhões 
em 2017. o tíquete médio também registrou alta de 
14,8%. o valor médio da cota de consórcio imobiliário fi-
cou em r$ 136,2 mil em 2017 ante os r$ 118,6 mil de 2016.

respondendo por 6% da produ-
ção de riquezas do estado, os núme-
ros reforçam a colocação de santa 
catarina, que ocupa a quinta posição 
no país em número de estabeleci-
mentos na construção civil, segundo 
a Federação das indústrias do estado 
de santa catarina (Fiesc).

o estudo “cadeia de valor e impor-
tância socioeconômica da incorpora-
ção imobiliária no Brasil”, realizado em 
parceria da associação Brasileira das 
incorporadoras imobiliárias (abrainc) 
com a Fundação instituto de pesqui-
sas (Fipe), levantou que, no período 
dos últimos dez anos no estado ca-
tarinense, os imóveis do minha casa, 
minha vida responderam por 77,8% 
do total de lançamento, o segmento 
residencial de médio e alto padrão 
por 20,7% e o comercial por 1,6%.

para este ano, a previsão de cres-
cimento segue otimista. o índice da 
construção civil do instituto Brasileiro 
de Geografia e estatística (iBGe) su-
biu 0,30% em fevereiro, após alta de 
0,33% um mês antes. nos 12 meses 
até fevereiro, o índice acumulou au-
mento de 3,82%. no primeiro bimes-
tre de 2018, houve elevação de 0,57%.ConsórCios movimentam o merCado
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Órgão consultivo será formado por 40 representantes 
de entidades da sociedade civil e do poder público

Conselho da Cidade 
é Conquista históriCa

o sinduscon (sindicato da indústria da construção civil) é uma das 63 
entidades habilitadas a participar do processo eleitoral para composição do 
conselho da cidade de Florianópolis, que terá atuação consultiva no sentido 
de aprimorar o desenvolvimento urbano da capital. o processo eleitoral está 
em curso e vai até o dia 17 deste mês. 

a criação do conselho está prevista no estatuto da cidade e o edital de con-
stituição do órgão foi lançado pela atual gestão de Florianópolis, sob a respon-
sabilidade do prefeito Gean Loureiro. “a prefeitura lançou o edital em boa hora, 
foi uma excelente iniciativa do prefeito, que assim atende as expectativas dos 
diversos setores envolvidos com o desenvolvimento da cidade”, diz o presidente 
do sinduscon, Helio Bairros. a entidade participa há mais de 10 anos do proces-
so de discussão e elaboração do novo plano diretor de Florianópolis, aprovado e 
sancionado pela câmara em 2014, mas que ainda precisa de ajustes.

“É um momento muito importante”, reforça Helio, “porque o conselho fun-
cionará como um órgão consultivo democrático, um ‘resumo’ da cidade”. o 
conselho será formado por representantes diversos segmentos, como asso-
ciações comunitárias, sindicatos e organizações não governamentais, ampli-
ando o espectro de debates sobre o futuro de Florianópolis.

revisão do Plano direTor
Helio Bairros explica que o conselho da cidade vai se debruçar sobre as 

questões que envolvem Florianópolis, visando ao desenvolvimento susten-
tável e aos inúmeros desafios que a dimensão urbanística impõe. “o primei-
ro desafio é a revisão pontual do plano diretor (Lei complementar 482, de 
2014), que precisa ser adequado à realidade, para o que Florianópolis precisa, 
para que o setor produtivo continue gerando empregos e riquezas de forma 
ordenada”, diz o presidente. “o plano diretor precisa oferecer segurança ju-
rídica e reduzir a informalidade na construção civil, que é resultante da falta 
de fiscalização e também da ausência de uma política habitacional popular. 
É preciso facilitar as construções mais simples”, observa.

no entendimento de Helio Bairros, a clandestinidade na construção civil 
resulta do excesso de burocracia imposta pelo poder público, que acaba exa-
gerando nas exigências e deixando margem para a informalidade. “as pessoas 
têm o direito de buscar uma vida melhor e, por isso, faz-se necessária a criação 
de uma política habitacional popular”, destaca. “sendo consultivo, o conselho 
da cidade pode orientar o poder público não só quanto a esse aspecto, mas 
a inúmeros outros que envolvem o desenvolvimento urbano sustentável e a 
qualidade de vida da população”, conclui o presidente.
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a câmara Brasileira da indústria da 
construção (cBic) revela dados que com-
provam a onda de crescimento da constru-
ção civil neste primeiro bimestre de 2018, 
mesmo que em um ritmo lento e gradual.

os sinais de melhora vêm aparecen-
do nos últimos quatro trimestres, quando 
a construção passou a ter resultados po-
sitivos, após uma série de oito trimestres 
negativos, iniciada em 2014. no final do 
ano passado a reação do setor começou a 
ser registrada com mais otimismo. dados 
consolidados do país revelam que, entre 
outubro e dezembro de 2017, as vendas 
cresceram 9,4%, os lançamentos aumenta-
ram 5,2% e o estoque de imóveis novos já 
construídos baixou 12,3%, em comparação 
com o mesmo período de 2016.

essas são algumas das conclusões do 
estudo indicadores imobiliários nacionais, 
iniciativa da cBic em correalização com o 
senai nacional.

indiCadores
o mercado financeiro ainda é aponta-

do como principal justificativa para esses 
registros. a taxa selic a 6,75% tende a im-
pulsionar investimentos na área e o índice 
de confiança do setor, que voltou a cres-
cer; cria um cenário propício para bancos 
privados entrarem no mercado de finan-
ciamento imobiliário, o que já se torna re-
alidade através dos números deste início 
de 2018, e as movimentações para atrair 
o setor privado para as grandes obras de 
infraestrutura.

em janeiro, bancos privados, como san-
tander e Bradesco, realizaram mais finan-
ciamentos imobiliários que a caixa econô-
mica Federal. para a cBic isso já é um sinal 
de que as instituições financeiras estão 
mudando sua forma de atuar, diante de 
um cenário de inflação baixa e juros baixos.

os números otimistas se repetem 
em estudos apontados pela confede-
ração nacional da indústria (cni), que 
demonstram que a indústria da cons-
trução operou com 60% de sua capa-
cidade em janeiro, percentual não ob-
servado desde julho de 2015. a trajetória 
de alta da Utilização da capacidade de 
operação (Uco) vem ocorrendo desde 
março de 2017 e aponta para menor 
ociosidade da indústria da construção. 

o indicador de nível de atividade 
em relação ao usual atingiu 35,2 pontos 
em janeiro, maior valor desde janeiro de 
2015, quando registrou 35,9 pontos. o 
crescimento do indicador para valores 
ainda abaixo de 50 pontos sinaliza apro-
ximação do nível atual com o usual para 
o mês, embora a indústria ainda esteja 
operando abaixo do normal.

os índices refletem também a 

crescente de investimentos em novas 

obras. a tendência pode ser observada 

através do termômetro da associação 

Brasileira das indústrias dos materiais da 

construção (abramat).

a expectativa do empresariado da 

cadeia da construção aponta otimismo 

do setor para os próximos meses. de 

acordo com a pesquisa da abramat, o 

desempenho de vendas em fevereiro foi 

considerado como muito Bom ou Bom 

dentre 39% dos associados, superando 

em 10% os números de janeiro.

obras

onda de crescimenTo
indústria da constrUção reGistra 
importante reação neste primeiro Bimestre
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