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O custo da indústria subiu 8,6% no terceiro trimestre de 
2020 na comparação com o semestre anterior, infor-

mou ontem (28) a Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
Segundo a CNI, é o maior aumento trimestral desde o iní-
cio da série histórica, em 2006. A CNI disse que o Indicador 
de Custos Industriais (ICI) reflete, em parte, um ajuste em 
relação à queda transitória de custos do segundo trimestre, 

Custo industrial sobe 8,6% no terceiro trimestre de 2020

que se deu em razão da crise desencadeada pela pandemia do 
novo coronavírus (covid-19) e de “políticas governamentais de 
mitigação da crise”. A confederação destacou que o aumento 
no indicador que mede os custos do setor, acendeu um “sinal 
de alerta na indústria”, principalmente porque a série recente 
mostra o aumento crescente dos custos relacionados aos bens 
intermediários, nacionais e importados.

Financiamento imobiliário com recursos da poupança cresce 57% em 2020

Os financiamentos imobiliários com recursos da poupança 
cresceram 57,5% em 2020 na comparação com o ano an-

terior, segundo levantamento da Associação Brasileira de Enti-
dades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Foram libera-
dos R$ 124 bilhões em recursos Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE) ao longo do ano passado. 

Preços da indústria fecham 2020 com alta de 19,40%, diz IBGE

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a varia-
ção de preços de produtos na saída das fábricas, fe-

chou 2020 com uma inflação de 19,40%. A alta de preços é a 
maior registrada desde o início da série histórica da pesquisa, 
em 2014, segundo informações do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). A inflação de 2020 foi influenciada 
principalmente pelas altas de preços dos alimentos (30,23%), 

indústrias extrativas (45,35%), metalurgia (34,63%) e outros pro-
dutos químicos (23,71%). Apenas os derivados de petróleo tive-
ram deflação (queda de preços) no ano: -5,47%. Entre as grandes 
categorias econômicas da indústria, a maior alta foi observada nos 
bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no 
setor produtivo (24,41%), seguidos pelos bens de capital, isto é, 
as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo (16,10%).

Resultado Financeiro

CoopASPACER informa 
a todos os seus coope-

rados que pela primeira vez 
faz a incorporação de Juros ao 
Capital para seus cooperados, 
remunerando 100% o valor da 
SELIC Anual. Saiba mais cli-
cando no vídeo

A Sondagem Indústria da Construção, pesquisa da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), mostra que a falta 

e o alto custo de insumos se tornaram um problema mais dis-
seminado na construção no quarto trimestre de 2020. Atual-
mente, uma a cada duas empresas da construção são afetadas. 
No terceiro trimestre, o número era de pouco mais de uma a 
cada três. “A construção espera maior crescimento para compra 
de insumos, atividade e emprego nos próximos seis meses. A 

Falta de insumos atinge metade das indústrias da construção

confiança dos empresários da construção, por outro lado, caiu, 
refletindo maior pessimismo com relação ao estado atual da eco-
nomia brasileira”, explica o gerente de Análise Econômica, Marcelo 
Azevedo. A pesquisa mostra que a produção e emprego do setor 
caíram, em um movimento já esperado para o mês de dezembro. 
O índice de atividade da indústria de construção foi de 46,3 pontos 
em dezembro, abaixo da linha divisória de 50 pontos, o que indica 
redução da atividade da construção.

Em 2019, os financiamentos imobiliários feitos com recursos do 
SBPE somaram R$ 78,7 bilhões. O volume de crédito para aqui-
sição de imóveis, concedido em 2020, superou os R$ 112 bilhões 
de 2014, que era o recorde até então. Em dezembro de 2020, o fi-
nanciamento imobiliário alcançou os R$ 17,5 bilhões, mais do que 
o dobro dos R$ 8,7 bilhões registrados no mesmo mês de 2019.

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Instragram-Resultados.mp4

