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O PROJETO DE INDICADORES
ECONÔMICOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
O Projeto Indicadores Econômicos da Construção Civil atende a uma demanda antiga
do setor. Empresas da construção civil e os mais diversos players do segmento tinham
uma necessidade latente de dados para embasar planos de curto, médio e longo prazo.
Os indicadores econômicos criados em parceria com a Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR) incluem números que devem colaborar com decisões de
pequeno e grande impacto. Os dados já conhecidos do CUB (Custo Unitário Básico), que
foram mais explorados e detalhados, a quantidade de obras em andamento na região e
até o PIB (Produto Interno Bruto) gerado pelo segmento.
O projeto foi concebido para abastecer a um banco de dados mensalmente. Este é
apenas o início de um trabalho que pode tomar proporções ainda mais abrangentes e
trazer um panorama da produção e inovação na região.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
A cada nova edição da Cartilha entendemos mais
profundamente as características do setor da
construção na região de Londrina. Compreendemos
também a extensão da força do segmento no norte do
Estado. Neste mês os Indicadores nos revelam um
dado que precisa ser destacado: a abertura de novas
empresas. Há um crescimento no número de
empresas que tem a construção como atividade
Sandro Paulo Marques de Nobrega principal. O que demonstra na prática o aquecimento
e desenvolvimento da atividade econômica mesmo
Presidente do Sinduscon PR Norte
em tempos de pandemia. Observamos também que a
publicação mensal dos ‘Indicadores’ tem se tornado
um referencial importante para definição de ações do
Sinduscon e das empresas associadas.

ASSERTIVIDADE E ATRATIVIDADE

Murillo Braghin

Assessoria Técnica
Sinduscon PR Norte

Quando começamos o projeto dos Indicadores
Econômicos, me deparei com um universo de
possibilidades, dados e análises, então eu sabia que
tínhamos uma projeto maravilhoso e importante nas
mãos. Uma coisa era certo: tínhamos que trazer o
conteúdo com propriedade, assertividade e atratividade;
e sobre estes pilares seguimos construindo o projeto e
agregando novos indicadores a cada edição. Estou
muito satisfeito com o desenvolvimento até aqui e
ansioso pelas próximas evoluções e edições.
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01
CUSTO
UNITÁRIO
BÁSICO
(CUB)
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1 CUSTO UNITARIO BÁSICO (CUB/M²)
O Custo Unitário Básico (CUB/m²) teve origem através da Lei Federal 4.591 de 16 de
dezembro de 1964. Em seu artigo 54, a referida lei determina:
Art. 54: Os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam obrigados a
divulgar mensalmente, até o dia 5 de cada mês, os custos unitários de construção a
serem adotados nas respectivas regiões jurisdicionais, calculados com observância
dos critérios e normas a que se refere o inciso I, do artigo anterior.
o CUB/m² possui seu aparato legal que é a Lei 4.591/64. Além dele, o CUB/m²
também possui seu aparato técnico, conforme esclarecido pelo artigo 53 da referida
Lei. Atualmente a Norma Brasileira que estabelece a metodologia de cálculo do
CUB/m² é a ABNT NBR 12721:2006
Os valores referem-se aos custos unitários básicos de construção (CUB/m²),
calculados de acordo com a Lei Federal n° 4.591 de 16/12/64 e com a norma técnica
NBR 12721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Os valores do Custo Unitário Básico (CUB/m²) presentes nesta tabela foram
calculados e divulgados para atender ao disposto no artigo 7º da Lei 12.546/11,
alterado pela Lei 12.844/13 que trata, entre outros, da desoneração da folha de
pagamentos na Construção Civil. Eles somente podem ser utilizados pelas empresas
do setor da Construção Civil cuja atividade principal (assim considerada aquela de
maior receita auferida ou esperada) esteja enquadrada nos grupos 412,432,433 e
439 da CNAE 2.0. Salienta-se que eles não se aplicam às empresas do setor da
Construção Civil cuja atividade principal esteja enquadrada no grupo 411 da CNAE
2.0 (incorporação de empreendimentos imobiliários). A metodologia de cálculo do
CUB/m² desonerado é a mesma do CUB/m² e obedece ao disposto na Lei nº
4.591/64 e na ABNT NBR 12721:2006. A diferença diz respeito apenas ao percentual
de encargos sociais incidentes sobre a mão de obra. O cálculo do CUB/m²
desonerado não considera a incidência dos 20% referentes a previdência social,
assim como as suas reincidências.
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"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT
NBR12721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos, e novos
critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos
unitários, não compatíveis com a anterior, com a designação de CUB/2006." "Na
formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes
itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro
quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações
correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredesdiafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e
instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, arcondicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não
classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização,
recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e
regulamentação do condomínio; outros serviços (que devem ser discriminados no
anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais; projetos: projetos
arquitetônicos, projeto estrutural; projeto de instalação, projetos especiais;
remuneração do construtor; remuneração do incorporador."
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS-PADRÃO
(NBR 12721:2006)

R1-B Residência unifamiliar padrão baixo: 1

pavimento, com 2 dormitórios, sala,
banheiro, cozinha e área para tanque.
Dormitórios = 2
Área real = 58,60 m²
Área equivalente = 51,94 m²

R1-N

Residência unifamiliar padrão normal: 1
pavimento, 3 dormitórios, sendo um suíte com
banheiro, banheiro social, sala, circulação,
cozinha, área de serviço com banheiro e
varanda (abrigo para automóvel).

Dormitórios = 3
Área real = 106,44 m²
Área equivalente = 99,47 m²

R1-A Residência unifamiliar padrão alto: 1

RP1Q

Residência unifamiliar popular: 1 pavimento, 1
dormitório, sala, banheiro e cozinha.
Dormitórios = 1
Área real = 39,56 m²
Área equivalente = 39,56 m²

PIS

PP-B

Residência multifamiliar - Prédio popular padrão baixo: térreo e 3 pavimentos-tipo.
Pavimento térreo: hall de entrada, escada e 4
apartamentos por andar com 2 dormitórios,
sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Na
área externa estão localizados o cômodo de
lixo, guarita, central de gás, depósito com
banheiro e 16 vagas descobertas. Pavimentotipo: hall de circulação, escada e 4
apartamentos por andar, com 2 dormitórios,
sala, banheiro, cozinha e área de serviço.

pavimento, 4 dormitórios, sendo um
suíte com banheiro e closet, outro com
banheiro, banheiro social, sala de estar,
sala de jantar e sala íntima, circulação,
cozinha, área de serviço completa e
varanda (abrigo para automóvel).
Dormitórios = 4
Área real = 224,82 m²
Área equivalente = 210,44 m²

Residência multifamiliar - Projeto de
interesse social: térreo e 4
pavimentos/tipo. Pavimento térreo: hall,
escada, 4 apartamentos por andar, com
2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e
área de serviço. Na área externa estão
localizados o cômodo da guarita, com
banheiro e central de medição.
Pavimento-tipo: hall, escada e 4
apartamentos por andar, com 2
dormitórios, sala, banheiro, cozinha e
área de serviço.
Dormitórios = 2
Área real = 991,45 m²
Área equivalente = 978,09 m²

Dormitórios = 2
Área real = 1415,07 m²
Área equivalente = 927,08 m²
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PP-N Residência multifamiliar - Prédio

R8-B

R8-N Residência multifamiliar, padrão

R8-A Residência multifamiliar, padrão alto: garagem,

popular - padrão normal: pilotis e 4
pavimentos-tipo. Pilotis: escada,
elevador, 32 vagas de garagem
cobertas, cômodo de lixo, depósito, hall
de entrada, salão de festas, copa, 3
banheiros, central de gás e guarita.
Pavimento-tipo: hall de circulação,
escada, elevadores e quatro
apartamentos por andar, com três
dormitórios, sendo um suíte, sala de
estar/jantar, banheiro social, cozinha,
área de serviço com banheiro e varanda.
Dormitórios = 3
Área real = 2590,35 m²
Área equivalente = 1840,45 m²

normal: garagem, pilotis e oito
pavimentos-tipo. Garagem: Escada,
elevadores, 64 vagas de garagem
cobertas, cômodo de lixo depósito e
instalação sanitária. Pilotis: Escada,
elevadores, hall de entrada, salão de
festas, copa, 2 banheiros, central de gás
e guarita. Pavimento-tipo: Hall de
PROJETO-PADRÃO circulação, escada, elevadores e quatro
apartamentos por andar, com três
dormitórios, sendo um suíte, sala
estar/jantar, banheiro social, cozinha,
área de serviço com banheiro e varanda.
Dormitórios = 3
Área real = 5.998,73 m²
Área equivalente = 4.135,22m²

Residência
multifamiliar
padrão
baixo: pavimento térreo e 7 pavimentos-tipo.
Pavimento térreo: hall de entrada, elevador,
escada e 4 apartamentos por andar, com 2
dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área
para tanque. Na área externa estão
localizados o cômodo de lixo e 32 vagas
descobertas. Pavimento-tipo: hall de
circulação, escada e 4 apartamentos por
andar, com 2 dormitórios, sala, banheiro,
cozinha e área para tanque.
Dormitórios = 2
Área real = 2801,64 m²
Área equivalente = 1885,51 m²

pilotis
e
oito
pavimentos-tipo.
Garagem: Escada, elevadores, 48 vagas de
garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e
instalação sanitária. Pilotis: escada, elevadores,
hall de entrada, salão festas, salão de jogos,
copa, 2 banheiros, central gás e guarita.
Pavimento-tipo: halls de circulação, escada,
elevadores e 2 apartamentos por andar, com 4
dormitórios, sendo um suíte com banheiro e
closet, outro com banheiro, banheiro social,
sala de estar, sala de jantar e sala íntima,
circulação, cozinha, área de serviço completa e
varanda.

Dormitórios = 4
Área real = 5.917,79 m²
Área equivalente = 4644,79 m²

R16-N Residência multifamiliar, padrão normal: garagem, pilotis e 16 pavimentos-tipo. Garagem: Escada,
elevadores, 128 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo depósito e instalação sanitária.
Pilotis: escada, elevadores, hall de entrada, salão de festas, copa, 2 banheiros, central de gás e guarita.
Pavimento-tipo: hall de circulação, escada, elevadores e quatro apartamentos por andar, com três
dormitórios, sendo um suíte, sala de estar/jantar, banheiro social, cozinha e área de serviço com
banheiro e varanda.
Dormitórios = 3
Área real = 10.562,07 m²
Área equivalente = 8.224,50 m²
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R16-A Residência multifamiliar, padrão alto: Garagem, pilotis e 16 pavimentos-tipo. Garagem: escada,

elevadores, 96 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária.
Pilotis: escada, elevadores, hall de entrada, salão de festas, salão de jogos, copa, 2 banheiros, central
de gás e guarita. Pavimento-tipo: halls de circulação, escada, elevadores e 2 apartamentos por andar,
com 4 dormitórios, sendo um suíte com banheiro e closet, outro com banheiro, banheiro social, sala de
estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e varanda.
Dormitórios = 1
Área real = 10.562,07 m²
Área equivalente = 8.224,50 m²

CSL-8 Edifício comercial, com lojas e

salas: garagem, pavimento térreo e 8
pavimentos-tipo. Garagem: escada,
elevadores, 64 vagas de garagem
cobertas, cômodo de lixo, depósito e
instalação sanitária. Pavimento
térreo: escada, elevadores, hall de
entrada e lojas. Pavimento-tipo: halls de
circulação, escada, elevadores e oito
salas com sanitário privativo por andar.
Área real = 5942,94 m²
Área equivalente = 3921,55 m²

CSL-16 Edifício comercial, com lojas e

salas: garagem, pavimento térreo e 16
pavimentos-tipo. Garagem: escada,
elevadores, 128 vagas de garagem
cobertas, cômodo de lixo, depósito e
instalação sanitária. Pavimento
térreo: escada, elevadores, hall de
entrada e lojas. Pavimento-tipo: halls de
circulação, escada, elevadores e oito
salas com sanitário privativo por andar.
Área real = 9.140,57 m²
Área equivalente = 5.734,46 m²

CAL-8 Edifício comercial andares livres: garagem,

pavimento térreo e oito pavimentos-tipo.
Garagem: escada, elevadores, 64 vagas de
garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e
instalação sanitária. Pavimento térreo:
escada, elevadores, hall de entrada e lojas.
Pavimento-tipo: halls de circulação, escada,
elevadores e oito andares corridos com
sanitário privativo por andar.
Área real = 5.290, 62 m²
Área equivalente = 3.096,09 m²

GI

Galpão industrial: área composta de um
galpão com área administrativa, 2 banheiros,
um vestiário e um depósito.
Área real = 1000,00 m²

1.2 LOTE BÁSICO DE INSUMO
Fornecem as quantidades de insumos por metro quadrado de construção, derivados das relações
completas de materiais, mão-de-obra, despesas administrativas e equipamentos, levantadas a
partir das quantidades dos serviços considerados na formação do custo unitário básico dos
projetos-padrão. De acordo com a ABNT NBR 12721:2006, o lote básico de insumos é composto de
materiais de construção, mão-de-obra, despesas administrativas e equipamentos.
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1.2.1 Lote básico de insumos em valores médios praticados
e sua variação em relação ao mês anterior
(Período de coleta de dados: 01 a 25 de outubro de 2021)
Chapa compensado
plastificado
18 mm 2,20 x 1,10 m

Aço CA-50 ø 10 mm

Concreto fck=25 MPa
abatimento 5±1 cm,
br. 1 e 2 pré-dosado

Cimento CP-32 II

Areia média

R$ 94,93/m²

R$ 13,34/Kg

R$ 385,00/m³

R$ 0,60/Kg R$ 110,90/m³
0,00%

+ 2,73 %

Brita n° 02

Bloco cerâmico para
alvenaria de vedação
9 cm x 19 cm x 19 cm

Bloco de concreto sem
função estrutural
19 x 19 x 39 cm

Telha fibrocimento
ondulada 6 mm
2,44 x 1,10 m

Porta interna semi-oca
para pintura
0,60 x 2,10 m

0,00%

0,00%

+ 7,25%

+15,49%

Fechadura para porta
interna, tráfego
moderado, tipo IV (55
mm), em ferro,
acabamento cromado

Placa cerâmica
(azulejo) de dimensão
~30 cm x 40 cm, PEI II,
cor clara, imitando
pedras naturais

Bancada de pia de
mármore branco 2,00
m x 0,60 x 0,02 m

0,00%

0,00%

+0,93%

Tinta látex PVA

Emulsão asfáltica
impermeabilizante

Fio de cobre antichama,
isolamento 750 V, # 2,5 mm²

+35,33%

-0,34%

0,00%

R$ 82,45/m³
0,00%

- 6,49%

R$ 0,95/un

Esquadria de correr
tamanho 2,00 x 1,40 m, em
4 folhas (2 de correr), sem
básculas, em alumínio
anodizado cor
natural, perfis da linha 25

Janela de correr tamanho
1,20 m x 1,20 m em 2
folhas, em perfil de chapa
de ferro dobrada n° 20,
com tratamento
em fundo anticorrosivo

+5,99%

0,00%

Placa de gesso liso
0,60 x 0,60 m

Vidro liso transparente
4 mm colocado com massa

0,00%

0,00%

R$ 413,27/m² R$ 199,93/m²

R$ 13,08/m² R$ 155,00/m²

Disjuntor tripolar 70 A

Bacia sanitária branca
com caixa acoplada

0,00%

-7,88%

R$ 127,84/un R$ 419,07/un

-0,03%

Variação total do custo
de materiais de
construção em relação
ao mês anterior*

Engenheiro

R$ 53,13/h

0,00%

R$ 4,30/un

R$ 29,77/m² R$ 176,95/un

R$ 85,00/un R$ 13,60/m² R$ 378,01/un

R$ 12,19/L
0,00%

Registro de pressão
cromado ø 1/2"

R$ 37,17/un
+2,00%

Pedreiro

R$ 9,34/h

R$ 13,24/m²

R$ 2,46 /m

Tubo de ferro galvanizado Tubo de PVC-R rígido reforçado
com costura ø 2 1/2"
para esgoto ø 150 mm

R$ 82,65/m

R$ 42,83/m

Servente

Locação de betoneira 320 L

0,00%

R$ 6,11/h

0,00%

R$ 7,67/dia

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
*Percentual de variação dos materiais no padrão de referência R8N, aplicando os coeficientes de 12
ponderação para esta tipologia, de acordo com a ABNT NBR 12.721:2006.

1.2.2 Acompanhamento de preços de materiais

(Período de coleta de dados: 01 a 25 de agosto de 2021)
Os materiais de maior influência no cálculo do indicador são: Aço CA-50, concreto 25MPa
e chapa compensada 18mm, entretanto foram escolhidos seis materiais que
apresentam maior alteração de valores praticados de mercado para apresentar de forma
gráfica um panorama das variações de valores ao longo dos últimos sete meses, sendo
eles, Aço CA-50, cimento CP-32 II, concreto 25Mpa, fio de cobre 2,5mm², tubo de PVC
150mm e esquadria de alumínio.

AUMENTO DE 29,64%
(JAN/21-OUT/21)

AUMENTO DE 7,14%
(JAN/21-OUT/21)

*Percentual de variação dos materiais no padrão de referência R8N, aplicando os coeficientes de
ponderação para esta tipologia, de acordo com a ABNT NBR 12.721:2006.
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AUMENTO DE 23,00%
(JAN/21-OUT/21)

AUMENTO DE 10,00%
(JAN/21-OUT/21)

AUMENTO DE 5,62%
(JAN/21-OUT/21)

*Percentual de variação dos materiais no padrão de referência R8N, aplicando os coeficientes de
ponderação para esta tipologia, de acordo com a ABNT NBR 12.721:2006.
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1.3 CUB PR NORTE
(NBR 12721:2006)

CUB PR NORTE (/M²)
(R8-N)

R$VARIAÇÃO:
2.097,17
-0,62%

Valores em R$/m² | Variação em relação ao mês anterior

Vale ressaltar que, para se ter o valor real do metro quadrado de uma obra,
além do CUB-PR Norte/m², deve-se considerar os demais custos adicionais,
como, por exemplo: projetos, fundações, elevadores, instalações de arcondicionado, impostos, taxas, entre outros. Para obter este resultado mensal,
o CUB-PR Norte/m² inclui a avaliação de um grupo de materiais com 25 itens,
além de mão de obra de servente e pedreiro; despesas administrativas
referentes ao salário mais encargos sociais pagos ao engenheiro; e
equipamento, representado pelo aluguel de betoneira.
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1.4 CUB PR NORTE DESONERADO
(NBR 12721:2006)

CUB PR NORTE
DESONERADO(/M²) (R8-N)

R$ 1.994,18
VARIAÇÃO: -0,65%

Valores em R$/m² | Variação em relação ao mês anterior

A metodologia usada no CUB-PR Norte/m² Desonerado é a mesma do CUB-PR
Norte/m², com a ressalva de que o Desonerado não considera a incidência dos
20% referentes à Previdência Social. É importante observar que, neste cálculo, o
Sinduscon-PR Norte apenas altera os valores referentes aos encargos
previdenciários e trabalhistas, devido à desoneração, enquanto os benefícios só
poderão sofrer alterações após Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), se esta
alterar os valores dos benefícios. O R8-N refere-se à Residência Multifamiliar,
padrão normal.
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1.5 CUB PR NORTE - SÉRIE HISTÓRICA

(NBR 12721:2006)
Foram escolhidos cinco projetos-padrões representativos com intuito de englobar as
áreas de atuação das indústrias da construção civil. Tais gráficos apresentam um
panorâma das variações de valores ao longo dos últimos doze meses.
AUMENTO DE 15,23%
JAN/21-OUT/21)

AUMENTO DE 17,97%
(JAN/21-OUT/21)

CUBS ANTERIORES
CLIQUE E ACESSE
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AUMENTO DE 16,71%
(JAN/21-OUT/21)

AUMENTO DE 13,03%
(JAN/21-OUT/21)

AUMENTO DE 17,94%
(JAN/21-OUT/21)
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02
OBRAS
PÚBLICAS
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2 OBRAS PÚBLICAS EM LONDRINA

O acompanhamento das obras públicas proporcionam uma visão global do desenvolvimento do
setor da construção civil. A cidade de Londrina foi escolhida como foco desta análise por ser o
município sede do Sinduscon PR Norte. Todas as informações e análises aqui visualizadas estão no
portal de transparência da da Secretaria de Obras e Pavimentação da prefeitura da cidade, onde as
obras são separada em "edificações", que englobam reformas, ampliações, revitalizações e
construções; e "serviços urbanos e pavimentação", com duplicações, prolongamentos, adequações
e recapeamento de vias; iluminação pública e saneamento.

2.1 MAPEAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO
NA CIDADE DE LONDRINA
NORTE

08

OBRAS
OESTE

CENTRO

03
OBRAS

11
05
OBRAS
OBRAS
10
OBRAS

ZONA TODAS AS
RURAL REGIÕES*

03 01

SUL

LESTE

TOTAL

42

OBRAS EM
ANDAMENTO

*Obras que extrapolam uma única região, seguindo a nomenclatura atribuída pela prefeitura de Londrina.
Fonte: Prefeitura de Londrina - Portal da Transparência - Obras e Pavimentação - Secretaria
Municipal de Obras e Pavimentação. Período de coleta de dados: 01 a 31 de outubro de 2021.
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MAPA DE OBRAS
PÚBLICAS
LONDRINA 2021

LOCALIZAÇÃO

VALORES
INVESTIDOS

STATUS DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO

ACOMPANHE AS OBRAS PÚBLICAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUÍDAS EM LONDRINA

+730 MIL M²

estão sendo construídos

+ 60 MIL

pontos de iluminação pública
estão sendo instalados
CLIQUE E ACESSE
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2.2 OBRAS PÚBLICAS CONCLUÍDAS E OBRAS
EM ANDAMENTO EM LONDRINA

O gráfico abaixo apresenta dados trimestrais, começando em 2017, apresentados no
portal de transparência (vide rodapé), onde é possível observar as curvas de
tendências de obras públicas em andamento e sendo concluídas.

O gráfico abaixo apresenta a quantidade de obras iniciadas a cada trimestre na
cidade de Londrina, separadas em duas categorias: "edificações públicas" e "serviços
urbanos e pavimentação". Pode-se entender este gráfico como um indicativo do
desenvolvimento da construção civil local.

Fonte: Prefeitura de Londrina - Portal da Transparência - Obras e Pavimentação - Secretaria
Municipal de Obras e Pavimentação. Período de coleta de dados: 01 a 31 de outubro de 2021.
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INCC
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3 ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO
CIVIL - MERCADO (INCC-M)

O indicador tem o papel de verificar as flutuações de preços no setor construtivo. As
construções habitacionais são o foco dessa medida. Ele foi estabelecido em 1984,
em substituição ao Índice de Custo da Construção, com atuação semelhante. Desde
então, serve como uma medida confiável das mudanças de preços nesse setor. Uma
das principais aplicações do INCC hoje é o reajuste de contratos imobiliários. Os
valores das mensalidades dos financiamentos e dos consórcios, por exemplo,
seguem esse índice. Ficar atento ao desenvolvimento do INCC é um jeito de
identificar como anda a economia. A construção civil é uma das áreas que sofrem
primeiro e por mais tempo quando as finanças não vão bem. Então, uma flutuação
anormal nos preços revela que algo não vai bem. O INCC-M é medido do dia 21 do
mês anterior ao dia 20 do mês de referência.

951,249
INCC-M
ÍNDICE

0,80%
INCC-M

EM OUTUBRO DE 2021

12,88%
INCC-M
ACUMULADO DE 2021

15,35%
INCC-M

ACUMULADO NOS ÚLTIMOS
12 MESES

Fonte: FGV - INCC-M. Período de coleta de dados: 21/09/20 a 20/10/21. Próxima
atualização conforme calendário da FGV: 25/11/2021.
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4 EMPREGO

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro
permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT). O CAGED serve somente para informar os dados dos colaboradores
listados na Lei n.º 5.889/73, no Decreto n.º 5.598/05, Portaria MTE n.º 397/02 e no art. 428
da CLT. Dentre as segmentações do cadastro está o setor da construção civil.

4.1 MOVIMENTAÇÕES DE EMPREGADOS NA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
(Dados do mês de setembro de 2021)

PARANÁ

11483
11049
434
ADMISSÕES

DESLIGAMENTOS
SALDO

LONDRINA

555
547
8

ADMISSÕES

DESLIGAMENTOS
SALDO

O Norte do Paraná contempla: Abatiá, Alvorada do Sul, Andirá, Apucarana, Arapongas, Arapoti, Arapuã, Ariranha do Ivaí,
Assaí, Bandeirantes,Barra do Jacaré, Bela Vista do Paraíso, Borrazópolis, Califórnia, Cambará, Cambé, Carlópolis,
Centenário do Sul, Congonhinhas,Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Cruzmaltina, Curiúva, Faxinal, Figueira,
Florestópolis, Godoy Moreira, Grandes Rios, Guapirama, Ibaiti, Itambaracá, Ivaiporã, Jaboti, Jacarezinho, Jaguapitã,
Japira, Jardim Alegre, Jataizinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Leópolis, Lidianópolis, Londrina, Lunardelli, Manoel
Ribas, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Mirasselva, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara,
Ortigueira, Pinhalão, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Quatiguá, Rancho Alegre, Ribeirão Claro, Ribeirão do
Pinhal, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rolândia, Rosário do Ivaí, Salto do Itararé, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão,
Santa Mariana, Santana do Itararé, Santo Antonio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São José
da Boa Vista, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Sertanópolis, Siqueira Campos, Uraí, Ventania e
Wenceslau Braz.

Fonte: Painel de Informação do Novo CAGED. Última atualização, segundo o calendário do
CAGED: 27/10/2021. Competência: setembro de 2021. Clique aqui para acessar.

26

4.1.1 Série histórica de movimentações de empregados da
construção civil no estado do Paraná

11576

ADMISSÕES NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
NO PARANÁ
EM SETEMBRO DE 2021

34600

ADMISSÕES NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
NO PARANÁ
NOS ÚLTIMOS 3 MESES

132152

ADMISSÕES NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
NO PARANÁ
NOS ÚLTIMOS 12 MESES

+18274

SALDO DE EMPREGOS
NA CONSTRUÇÃO CIVIL
NO PARANÁ
NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Fonte: Painel de Informação do Novo CAGED. Última atualização, segundo o calendário do
CAGED: 27/09/2021. Competência: agosto de 2021. Clique aqui para acessar.
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4.1.2 Série histórica de movimentações de empregados da
construção civil em Londrina

555

ADMISSÕES NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
EM LONDRINA
EM SETEMBRO DE 2021

1767

ADMISSÕES NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
EM LONDRINA
NOS ÚLTIMOS 3 MESES

6751

ADMISSÕES NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
EM LONDRINA
NOS ÚLTIMOS 12 MESES

+1681

SALDO DE EMPREGOS
NA CONSTRUÇÃO CIVIL
EM LONDRINA
NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Fonte: Painel de Informação do Novo CAGED. Última atualização, segundo o calendário do
CAGED: 27/09/2021. Competência: agosto de 2021. Clique aqui para acessar.
28

4.2 ESTOQUE DE EMPREGOS

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) calcula o número de trabalhados
com carteira assinada registrados em todo o território nacional. Tais valores são
categorizados em grupamentos de setores da economia como: agropecuária, comércio,
indústria e construção.

4.2.1 Mapeamento de empregados formais na construção civil
(Dados do mês de julho de 2021)

BRASIL
6,05%
2.535.072
(Total geral: 41.875.905)*
PARANÁ
5,76%
167.891
(Total geral: 2.913.495)
6,04%
LONDRINA
9.465
(Total geral: 156.743)

DOS EMPREGADOS FORMAIS DO
BRASIL PERTENCEM AO SETOR
DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DOS EMPREGADOS FORMAIS DO
PARANÁ PERTENCEM AO SETOR
DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DOS EMPREGADOS FORMAIS EM
LONDRINA PERTENCEM AO SETOR
DA CONSTRUÇÃO CIVIL

*Total de trabalhadores formais em todos os setores econômicos.

Fonte: Painel de Informação do Novo CAGED. Última atualização, segundo o calendário do
CAGED: 27/09/2021. Competência: agosto de 2021. Clique aqui para acessar.
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5 ATIVIDADE ECONÔMICA NA CONSTRUÇÃO

A CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) é uma forma de padronizar os
códigos de atividades econômicas em todo o país, bem como ela serve para facilitar o
enquadramento da sua empresa. A classificação para o setor da Construção Civil está
compreendida entre as divisões 41, 42 e 43.

41 Construções de Edifícios

Residenciais, comerciais, industriais, agropecuários e públicos; bem como, reformas, manutenções
correntes, complementações e alterações de imóveis; a montagem de estruturas pré-fabricadas in
loco para fins diversos de natureza permanente ou temporária; incorporação de empreendimentos
imobiliários.

42 Obras de infraestruturas

Autoestradas, vias urbanas, pontes, túneis, ferrovias, metrôs, pistas de aeroportos, portos e redes de
abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto, instalações industriais, redes de
transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, oleodutos) e linhas de eletricidade, instalações
esportivas e recreativas; obras urbanas, obras de montagem industrial e obras-de-arte especiais.

43 Serviços especializados para construção

Aluguel de equipamentos de construção, demolição com operador, instalações elétricas, hidráulicas e
outras instalações em construções, obras de acabamento, concretagem, obras de fundações, obras de
alvenaria, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de
cargas e pessoas para uso em obras, perfuração e construção de poços de água; serviços não
especificados anteriormente.

As empresas podem optar por classificarem suas atividades como primárias ou secundárias,
deste modo, a empresa pode apresentar-se legalmente como parte da cadeia da construção
mesmo não tendo esta atividade como principal.

5.1 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
NA CIDADE DE LONDRINA
O gráfico de Venn ao lado apresenta a separação
das empresas londrinenses que optaram por
classificarem suas atividades da construção civil.
Apesar de existir um universo de 9151 empresas
cadastradas, para melhor entendimento do setor,
optou-se por analisar apenas as 6288 empresas
cuja atividade primária se enquadra nos CNAE 41,
42 ou 43, independentemente, da sua atividade
secundária, desta forma, garantimos que os dados
apresentados se enquadrem verdadeiramente ao
Indicador presente.
Fonte: IBGE. Competência: Julho de 2021.

ATIVIDADE
PRIMÁRIA

6288

ATIVIDADE
SECUNDÁRIA

2863
9151
31

5.1.1 Perfil econômico da construção civil na cidade de Londrina
(Dados do mês de Julho de 2021)

1258
(20,00%)
6288

*Considerando apenas a atividade principal da empresa.
Empresas que trabalham com construção civil apenas
como atividade secundária estão fora deste cálculo.

Empresas de obras
de infraestruturas
(CNAE 42)

147

EMPRESAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
ATIVAS*

Londrina - PR

Empresas de construção
de edifícios (CNAE 41)

(2,33%)

4883
(77,65%)

Empresas que prestam serviços
especializados para construção
(CNAE 43)

5.1.2 Perfil econômico detalhado da construção civil na cidade de
Londrina
(Dados do mês de Julho de 2021)

Obras de infra-estrutura para
energia elétrica, telecomunicações,
água, esgoto e transporte por dutos
Incorporação de
empreendimentos
imobiliários

632

34

626
CNAE 41.1

CNAE 42.2

CNAE 42.1

CNAE 41.2
Construção
de edifícios

39

Construção de rodovias,
ferrovias, obras urbanas
e obras-de-arte
especiais

Demolição e preparação
do terreno

Construção de
outras obras de
infra-estrutura

74

80
CNAE 43.1

Instalações elétricas, hidráulicas e
outras instalações em construções

1613
CNAE 43.2

CNAE 42.3

1361

1249

147

4809

Empresas de
construção de
edifícios (CNAE 41)

Empresas de obras
de infraestruturas
(CNAE 42)

Empresas que prestam
serviços especializados para
construção (CNAE 43)

CNAE 43.3

1755
CNAE 43.4

Obras de
acabamento

Outros serviços
especializados
para construção

*Considerando apenas a atividade principal da empresa. Empresas que trabalham com construção civil apenas
como atividade secundária estão fora deste cálculo.

Fonte: IBGE. Competência: Julho de 2021.
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6 PRODUTO INTERNO BRUTO DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

O PIB é calculado a partir da soma de todos os produtos e serviços finais produzidos em
um país. Esse cálculo é feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas).
PIB é a sigla para Produto Interno Bruto. Tal indicador é considerado o termômetro da
economia: quanto maior o PIB de um país, maior sua atividade econômica – e por sua
vez, quanto maior a atividade econômica de um país, mais se consome, vende e investe
nele. O PIB é avaliado a cada trimestre e ao final do ano. Os resultados são comparados
com o trimestre ou ano anterior para avaliar o crescimento econômico e atividade do
Brasil. Apesar das dificuldades da situação atual, a análise dos gráficos abaixo indicam
que, de 2004 a 2019, o PIB do Brasil e da construção civil tiveram comportamentos na
mesma direção, evidentemente, com taxas diferenciadas. A expectativa é que o setor da
construção deva impulsionar o mercado pós-pandemia, no terceiro e quaro trimestres
de 2020, pois injeta recursos, gera emprego rapidamente e elavanca a economia.

Fonte: IBGE. Sistema de Contas Nacionais Trimestrais - SCNT. Coleta dos dados: 04 de
julho de 2021.
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6.1 GRÁFICOS COMPARATIVOS DO PIB DAS INDÚSTRIAS

Fonte: IBGE. Sistema de Contas Nacionais Trimestrais - SCNT. Coleta dos dados: 04 de
julho de 2021.
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6.2 RANKING DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ
As cinco cidades mais ricas do Paraná concentram mais de um terço do Produto Interno
Bruto (PIB) de todo o estado. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em Curitiba, São
José dos Pinhais, Londrina, Maringá e Araucária corresponde a 37,8% da riqueza
produzida em todo o Paraná.
Os dados, divulgados na última semana, mostram que em 2018 o PIB paranaense
somava aproximadamente R$ 440 bilhões, sendo que apenas Curitiba, a capital do
estado, somava R$ 87 bilhões, o equivalente a 19,81% (praticamente um quinto) do PIB
dos 399 municípios. Entre todas as cidades do país, apenas Belo Horizonte (R$ 91,96
bilhões), Brasília (R$ 254,8 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 364,1 bilhões) e São Paulo (R$
714,7 bilhões) apresentavam PIBs maiores.
CURITIBA

1º DO PARANÁ

R$ 87,15 BI

PIB (2018)
Ranking nacional: 5º

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

2º DO PARANÁ

R$ 24,10 BI

LONDRINA

R$ 19,95 BI

MARINGÁ

R$ 18,53 BI

3º DO PARANÁ

4º DO PARANÁ
ARAUCÁRIA

5º DO PARANÁ

PIB (2018)
Ranking nacional: 38º

PIB (2018)
Ranking nacional: 48º

PIB (2018)
Ranking nacional: 50º

R$ 16,41 BI

PIB (2018)
Ranking nacional: 60º

Fonte: Notícia- Bem Paraná: 29/12/20. Clique aqui para acessar.
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7 SONDAGEM INDUSTRIAL DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

A Sondagem Indústria da Construção é uma sondagem de opinião empresarial realizada
mensalmente e foi criada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o apoio da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) para monitorar a evolução da atividade de
construção, do sentimento do empresário e, consequentemente, da evolução futura da indústria
da construção. Os indicadores elaborados com base na Sondagem Indústria da Construção são
importantes para a análise de curto prazo do desempenho da indústria brasileira da construção e
para a previsão de sua evolução futura. Os indicadores são utilizados para subsidiar a construção
de políticas econômicas e avaliar seus efeitos sobre o desempenho passado e futuro da
construção (CNI, 2018). Foi desenvolvido um questionário que foi entregue aos associados do
Sinduscon PR Norte, que apresentaram as respostas abaixo.
PERFIL DAS EMPRESAS
ENTREVISTADAS
EM MAIO DE 2021

28,6% 57,1%
PEQUENO
PORTE

MÉDIO
PORTE

Os resultados por portes de empresa passam a ser elaborados de acordo com a definição da
Eurostat (Escritório de estatística da União Européia). Pela nova definição, são consideradas
pequenas empresas aquelas com 10 a 49 empregados; médias as com 50 a 249 empregados e
grandes as com 250 ou mais empregados.

85,7%

DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
MANTIVERAM OU AUMENTARAM
SUAS ATIVIDADES
EM MAIO DE 2021

66%

DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
ESTÃO OPERANDO COM MAIS DE
70% DE SUA CAPACIDADE
EM MAIO DE 2021

100%
DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
MANTIVERAM OU AUMENTARAM SUAS
ATIVIDADES
EM RELAÇÃO A MAIO DE 2020

42,9%

DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
MANTIVERAM O NÚMERO DE
EMPREGADOS
EM MAIO DE 2021

85,7%

DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS AFIRMAM QUE PRETENDEM INVESTIR EM
COMPRAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO,
INOVAÇÃO DE PRODUTO OU PROCESSO NOS PRÓXIMOS 6 MESES

Fonte: Sinduscon PR Norte. Mês de referência: julho de 2021.
38

57% DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS AFIRMARAM TER
MELHORADO ECONOMICAMENTE NOS ÚLTIMOS 6 MESES

85%
DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
ESTÃO PESSIMISTAS QUANTO A
ECONÔMIA NACIONAL E ESTUDAL.
NOS ÚLTIMOS 6 MESES

57%

DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
ESTIMAM QUE A ECONOMIA DEVA
PERMANECER A MESMA

NOS PRÓXIMOS 6 MESES

85,7%

DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
EXERGAM AS POLÍTICA PÚBLICAS
REGIONAIS PARA O SETOR,
INSATISFATÓRIAS

PRINCIPAIS DIFICULDADES APONTADA PELOS EMPRESÁRIOS EM MAIO DE 2021

FALTA DE DEMANDA
INSEGURANÇA JURÍDICA E BUROCRACIA

Fonte: Sinduscon PR Norte. Mês de referência: julho de 2021.
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8 SINAPI-PR (IBGE)

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices
da Construção Civil - SINAPI tem por objetivo a
produção de séries mensais de custos e índices para
o setor habitacional, e de séries mensais de salários
medianos de mão de obra e preços medianos de
materiais, máquinas e equipamentos e serviços da
construção para os setores de saneamento básico,
infraestrutura e habitação. O Sistema é uma
produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica
Federal - Caixa, realizada por meio de acordo de
cooperação técnica, cabendo ao Instituto a
responsabilidade da coleta, apuração e cálculo,
enquanto à CAIXA, a definição e manutenção dos
aspectos de engenharia, tais como projetos,
composições de serviços etc. As estatísticas do
SINAPI são fundamentais na programação de
investimentos, sobretudo para o setor público. Os
preços e custos auxiliam na elaboração, análise e
avaliação de orçamentos, enquanto os índices
possibilitam a atualização dos valores das despesas
nos contratos e orçamentos.
Efetua a produção de custos e índices da construção
civil, a partir do levantamento de preços de materiais
e salários pagos na construção civil, para o setor
habitação. A partir de 1997 ocorreu a ampliação do
Sistema, que passou a abranger o setor de
saneamento e infra-estrutura. Tem como unidade de
coleta os fornecedores de materiais de construção e
empresas construtoras do setor. Para os dados
sobre saneamento e infra-estrutura estão
SÉRIE HISTÓRICA
disponíveis somente os relativos a preços. A
pesquisa foi iniciada em 1969 para o setor de
CLIQUE E ACESSE
habitação e em 1997, para o de saneamento e infraestrutura.
Desoneração da folha de pagamento: A desoneração regulamentada através da Medida Provisória nº
601, de 28 de dezembro de 2012, tratando do cálculo dos encargos sociais, retirou os 20% relativos à
contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento dos empreendimentos. Em
complementação, a Medida Provisória n° 612, de 02 de abril de 2013, determinou que a desoneração se
aplica apenas às obras novas, a partir de 1° de abril de 2013, e é por esta razão que o IBGE passa a
divulgar as duas séries de índices.

Fonte: IBGE. Competência: agosto de 2021.
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Fonte: IBGE. Competência: setembro de 2021.
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Fonte: IBGE. Competência: setembro de 2021.
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9 DÉFICIT HABITACIONAL DE LONDRINA
O déficit habitacional é a medida das insuficiências de moradias de uma determinada
sociedade. Essas insuficiências não se referem exclusivamente à quantidade de moradias
que faltam para abrigar as famílias, mas também às condições de moradias existentes.
Para o cálculo são levados em consideração quatro tipos: número de domicílios precários
(improvisados e rústicos), coabitações (famílias conviventes), ônus excessivo com
aluguel e adensamento excessivo.
A demanda habitacional é a necessidade de novas moradias resultantes do crescimento
populacional e da alteração nos tamanhos e tipos de arranjos familiares.

Fonte: COHAB-LD - Companhia de Habitação de Londrina. Dados de 01/12/2020.
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ATUAL DÉFICIT HABITACIONAL DE LONDRINA

4000
DOMICÍLIOS

2000
COABITAÇÕES (B)

PRECÁRIOS (A)

(A+B+C+D)

130
ADENSAMENTO

1370
ÔNUS EXCESSIVO

EXCESSIVO (D)

COM ALUGUEL (C)

7500

UNIDADES
HABITACIONAIS
(U.H.)

UNIDADES EM OPERAÇÃO EM LONDRINA
PMCMV*:
FAIXA 1
FAIXA 1,5
FAIXA 2

1704
U.H. EM EXECUÇÃO (A)

PMCMV:
FAIXA 1,5
FAIXA 2

1721
U.H. EM LANÇAMENTO (B)
PREVISÃO PARA OS
PRÓXIMOS 6 MESES

PMCMV:
FAIXA 1

331
LOTES URBANOS (D)

2438
U. H. EM ANÁLISE

NA CAIXA (CEF) (C)

1290
FAMÍLIAS EM

REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA (E)

7484

(A+B+C+D+E)

PMCMV:
FAIXA 1
FAIXA 1,5
FAIXA 2

UNIDADES
HABITACIONAIS
(U.H.)

*PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida:
Faixa 1 - renda bruta de até R$ 1800,00;
Faixa 1,5 - renda bruta de até R$ 2600,00;
Faixa 2 - renda bruta de até R$ 4000,00.
Fonte: COHAB-LD - Companhia de Habitação de Londrina. Dados de 01/12/2020.
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10 CREA - PR
O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, têm, dentre seus objetivos, a
verificação, fiscalização e aperfeiçoamento do exercício e das atividades das áreas dos
profissionais de agronomia, engenharia, geologia, geografia e meteorologia, bem como
suas modalidades e especialidades, em seus níveis superior, tecnológico e técnico. Neste
indicador, apresentamos a quantidade de obras e serviços da engenharia fiscalizados por
pelo CREA, com registro de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e formulários de
registro de atividades

Fonte: CREA - PR - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Consultas públicas. Dados
de 30/07/2021.
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11 RECEITAS E DESPESAS MUNICIPAIS
O tribunal de contas do Paraná (TCE), órgão do governo responsável pela fiscalização do
uso do dinheiro público do estado e de seus municípios, além de fiscalizar, também presta
o balanço das contas públicas à comunidade e em quais setores os recursos estão sendo
investidos .

11.1 Receita pública municipal de Londrina
Receita Pública são os recursos financeiros que
entram pra os cofres públicos vindo de quaisquer
fontes, podendo ser impostos ou contribuições, com a
finalidade de cobrir as despesas do município.

2 BI

DE RECEITAS PÚBLICAS NO ANO
DE 2021

(Valor real: R$ 2.562.843.370,09)

Fonte: TCE - PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Dados de 20/07/2021.
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11.2 Despesas públicas municipal de Londrina
Despesas Públicas são o conjunto de dispêndios do
governo que buscam atender as necessidades
coletivas da comunidade, visando a realização e
manutenção dos serviços públicos.

1 BI

DE DESPESAS PÚBLICAS NO ANO
DE 2021

(Valor real: R$ 1.808.749.072,82)

No gráfico abaixo estão apresentados os valores de despesas anuais para o município de
Londrina do ano de 2013 ao período atual.

Fonte: TCE - PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Dados de 20/07/2021.
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11.2.1 Distribuição das despesas públicas

As despesas públicas variam de acordo com a demanda do setor e as necessidades solicitadas
pela comunidade. Abaixo são apresentados os percentuais e valores das despesas pagas pela
prefeitura municipal de Londrina para o primeiro bimestre de 2021.

Demais despesas:
- Defesa Nacional = 0,01%;
- Trabalho = 0,18%;
- Saneamento = 0,16%;
- Cultura = 0,59%
- Agricultura = 0,77%;
- Gestão Ambiental = 0,93%;
- Judiciária = 1,11%;
- Segurança Pública = 1,74%;
- Direito da Cidadania = 1,61%.

Fonte: TCE - PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Dados de 21/07/2021.
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11.3 Despesas Instituto de Pesquisa e Planejamento de Londrina
O Instituto de Pesquisa e Planejamento de Londrina (IPPUL) é responsável pelo
gerenciamento do desenvolvimento urbano de Londrina, de forma a organizar o
crescimento municipal de maneira integrada, melhorando a qualidade de vida da
população com projetos urbanísticos, arquitetônicos, viários, cicloviários e de sinalização.
Abaixo serão apresentados as despesas do IPPUL nos últimos 10 anos.

Fonte: Portal da transparência municipal. Dados de 24/07/2021.
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12 FORNECEDORES DE MATERIAIS

A CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) é uma forma de padronizar os
códigos de atividades econômicas em todo o país, bem como ela serve para facilitar o
enquadramento da sua empresa. A classificação para o setor de comércio varejista está
compreendida entre a divisão 47, para variantes do setor de materiais de construção está
compreendido no grupo 47.4.

47.41-5 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

O comércio varejista especializado de materiais para pintura, tais como: tintas, esmaltes, lacas,
vernizes, corantes, impermeabilizantes, solventes para tintas, massas, pincéis, brochas, rolos, etc.

47.42-3 Comércio varejista de material elétrico

O comércio varejista especializado de materiais elétricos tais como: fios, cabos, condutores elétricos,
chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas e similares.

47.43-1 Comércio varejista de vidros

O comércio varejista especializado em vidros: planos, de segurança, para boxes, e espelhos.

47.44-0 Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de
construção

O comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção: ferramentas, madeira bruta,
perfilada ou serrada, tábuas, ripas, vigas, pranchas, dormentes, barrotes, portas, janelas, canos,
tubos, conexões, torneiras, registros e similares, bombas d’água, aquecedores d’água, cal, cimento,
areia, pedra britada, tijolo, telhas, pias, lavatórios, banheiras, azulejos e pisos, mosaicos, pastilhas,
mármores e granitos prontos para uso, ladrilhos e similares.

As empresas podem optar por classificarem suas atividades como primárias ou secundárias,
deste modo, a empresa pode apresentar-se legalmente como parte da cadeia da construção
mesmo não tendo esta atividade como principal.

12.1 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DOS FONECEDORES
DE MATERIAIS NA CIDADE DE LONDRINA
O gráfico de Venn ao lado apresenta a separação
das empresas londrinenses que optaram por
classificarem suas atividades nos CNAE 47.4.
Apesar de existir um universo de 3125 empresas
cadastradas, para melhor entendimento do
setor, optou-se por analisar apenas as 1313
empresas cuja atividade primária se enquadra
nos CNAE 47.4, independentemente, da sua
atividade secundária, desta forma, garantimos
que os dados apresentados se enquadrem
verdadeiramente ao Indicador presente.
Fonte: IBGE. Competência: Julho de 2021.

ATIVIDADE
PRIMÁRIA

1313

ATIVIDADE
SECUNDÁRIA

1812
3125
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12.1.1 Perfil econômico da construção civil na cidade de Londrina
(Dados do mês de Junho de 2021)

919

(70,00%)

1313
LOJAS DE

Londrina - PR

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

91

(6,93%)

Comércio varejista de
tintas e materiais para
pintura (47.41-5 CNAE)

Comércio varejista de
ferragens, madeira e
materiais de construção
(CNAE 47.44-0)

179

(13,63%)

Comércio varejista de
material elétrico
(CNAE 47.42-3)

124

(9,44%)

Comércio varejista de
vidros (CNAE 47.43-1)

*Considerando apenas a atividade principal da empresa. Empresas que trabalham com materiais de construção
civil apenas como atividade secundária estão fora deste cálculo.

Fonte: IBGE. Competência: Julho de 2021.
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13 INFORMATIVOS MUNICIPAIS

Os informativos municipais são dados retirados do portal do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná (TCE-PR), órgão do governo responsável pela fiscalização do uso do dinheiro
público do estado e de seus municípios, além de fiscalizar também presta o balanço das
contas públicas e dados estatísticos à comunidade.
Os indicadores municipais servem para referenciar os dados econômicos, sociais e
habitacionais do município.

13.1 INDICADORES DEMOGRÁFICOS

O indicador demográfico apresenta o número de habitantes do município, bem como as
principais características da população, informações de extrema importância para o
conhecimento da comunidade e para subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de
políticas públicas.

548.249
POPULAÇÃO
ESTIMADA

POPULAÇÃO
URBANA

493.520

POPULAÇÃO
RURAL

13.181

13.2 INDICADORES ECONÔMICOS

Indicadores Econômicos são levantamentos estatísticos que funcionam como
termômetros econômicos que determinam se o município está se expandindo ou se
contraindo economicamente. O PIB (Produto Interno Bruto) é um dos principais
indicadores econômicos medido a partir do consumo médio das familias, juntamente com
os investimentos de empresas e gastos do governo.

29 MIL

PIB PER CAPITA

(Valor real: R$ 29.635,00)

15,9 BI

PIB A PREÇOS CORRENTES
(Valor real: R$ 15.930.758,00)

Fonte: TCE - PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Dados de 13/07/2021.
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13.3 INDICADORES SOCIAIS

Os indicadores sociais são dados estatísticos sobre os vários aspectos da vida de um
povo que, em conjunto, retratam o estado social da nação e permitem conhecer o seu
nível de desenvolvimento social.
O IDH-M (Indicie de Desenvolvimento Humano Municipal) avaliam a taxa de alfabetização
municipal e a expectativa de vida ao nascer também em território municipal.

95,48

IDH-M TAXA DE
ALFABETIZAÇÃO (%)

75,19

IDM-M EXPECTATIVA DE
VIDA AO NASCER (ANOS)

13.4 INDICADORES DE RESULTADO DO SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL

O Índice de Eficácia da Educação Municipal, que mensura o grau de cumprimento das
metas dos Planos Nacional e Estadual de Educação por parte dos municípios, naquelas
etapas que estão sob sua responsabilidade; Já o Índice de Eficiência da Despesa
Municipal em Educação, que é a mensuração do "custo-resultado" da educação, ao
comparar o resultado obtido pelos municípios no Índice de Eficácia com a despesa
corrente por aluno na função Educação.

0,79

ÍNDICE DE EFICÁCIA DA
EDUCAÇÃO MUNICIPAL

0,61

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA
DESPESA EM EDUCAÇÃO

Fonte: TCE - PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Dados de 13/07/2021.
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14 INDICADORES IMOBILIÁRIOS

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) trata questões ligadas a Indústria
da Construção e do Mercado Imobiliário nacional, também é responsável por representar
o setor no Brasil e no exterior.
Dentre suas divulgações e acompanhamentos estatísticos temos os dados imobiliários
nacional e regionais com divulgações trimestrais sobre imóveis lançados, vendidos e
ofertados.

-58,0%
AUMENTO DE IMOVÉIS LANÇADOS
NO 1T 2021 EM RELAÇÃO AO 4T
2020
NO BRASIL

-12,4%

AUMENTO DE IMOVÉIS EM OFERTA
FINAL NO 4T 2020 EM RELAÇÃO
AO 3T 2020
NO BRASIL

AUMENTO DE IMOVÉIS VENDIDOS
NO 4T 2020 EM RELAÇÃO AO 3T
2020
NO BRASIL

3,7%

-13,1%
-14,8%

27,1%

AUMENTO DE IMOVÉIS LANÇADOS
NO 4T 2020 EM RELAÇÃO AO 3T
2020
NO SUL DO BRASIL

REDUÇÃO DE IMOVÉIS EM OFERTA
FINAL NO 4T 2020 EM RELAÇÃO
AO 3T 2020
NO SUL DO BRASIL

AUMENTO DE IMOVÉIS VENDIDOS
NO 4T 2020 EM RELAÇÃO AO 3T
2020
NO SUL DO BRASIL

+15%
-45%

+60%
-20%

Antes da pandemia/
2020

Março-20

-11%

+25%

Abril-20

Junho-20

Agosto-20

Outubro-20

Fonte: CBIC- Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Dados de 31/07/2021.

Fevereiro-21
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Correalização
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