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Balanço de 2022 e cenários para 2023 



PIB – Brasil 
Cenário macroeconômico 



PIB - Brasil 

PIB por setores: volume em relação ao mesmo trimestre do ano 
anterior (%) 



PIB - Brasil 



PIB - Brasil 



Inflação no Brasil – IPCA (IBGE) 



Inflação no mundo – 2022 
Taxa de 12 meses 



Inflação no Brasil – IGPM (FGV) 



Índices de confiança e 
endividamento das famílias 
paulistanas - FecomercioSP 



Saldo do emprego celetista: 
Total dos setores  

Localidades 2020 2021 2022*
Brasil -192.553 2.776.988 2.466.377

Estado de São Paulo -104.480 817.287 712.888

Cidade de São Paulo -62.231 336.379 238.811
Fonte: CAGED

*até novembro



Taxa trimestral do desemprego 

PNAD contínua 



Prós x Contras 

Pontos positivos para 2023: 

1- Inflação em queda no primeiro semestre e estabilizada no segundo 

2- Forte geração de empregos com carteira assinada em 2021 e 2022 gera excedente de renda para 

2023 

3- Razoável cenário dos indicadores de confiança de empresários e consumidores 

 

Pontos negativos para 2023 

1- Inflação ainda resiliente 

2- Persistência de altas taxas de juros na economia 

3- Elevados níveis de endividamento e inadimplência das famílias 

4- Desaceleração do ritmo de criação de empregos com carteira assinada 

 



Projeções macroeconômicas - Brasil 

Boletim Focus - BCB 

Variáveis Há 4 semanas Atual semana

PIB (%) 0,80 0,80

IPCA (% a.a.) 5,31 5,74

CÂMBIO 5,27 5,25

SELIC (% a.a.) 12,25 12,50

Variáveis Há 4 semanas Atual semana

PIB (%) 1,50 1,50

IPCA (% a.a.) 3,65 3,90

CÂMBIO 5,26 5,30

SELIC (% a.a.) 9,00 9,50

2023

2024



Volume de vendas: PMC – IBGE 
Cenário setorial 

Volume de vendas no comércio de materiais de construção  Brasil (%) 



Volume de vendas: PMC - IBGE 

Volume de vendas no comércio de materiais de construção       
Estado de São Paulo (%) 



Lançamento e vendas de imóveis - CBIC 



Saldo do emprego celetista: 
Varejo de materiais  de construção da RMSP 

Atividades 2020 2021 2022*
Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas 47 101 -14

Ferragens e Ferramentas 364 1.739 1.080

Madeira e Artefatos 56 649 130

Materiais de Construção em Geral -284 3.083 1.029

Materiais Hidráulicos 23 276 183

Pedras para Revestimento 65 173 175

Material Elétrico -81 913 438

Tintas e Materiais para Pintura -78 466 170

Vidros -5 564 206

TOTAL 107 7.964 3.397
Fonte: CAGED

*até novembro



Juros - BCB 

Taxa média de juros para o financiamento imobiliário - % a.a. 



Crédito imobiliário - BCB 

 Concessões mensais de crédito com recursos direcionados – Milhões (R$)  



Preços do projeto de CC 

Evolução do custo médio do m² da obra – Estado de São Paulo R$ 
(INCC – IBGE) 



INCC - FGV 



Prós e Contras 
Pontos positivos para 2023: 

1- Volume de vendas deve parar de sofrer quedas em relação ao visto no ano anterior. 

2- Tendência de maior estabilização aos preços de materiais de construção e em geral na economia. 

3- Ainda que o emprego deva crescer menos em 2023, o aumento do emprego com carteira assinada (e 

queda da taxa do desemprego, em geral) nos últimos anos e até mesmo o saldo positivo previsto para o 

atual ano deve garantir nível razoável de consumo aos próximos meses.  

 

Pontos negativos para 2023 

1- Nível do endividamento e inadimplência restringirá acesso a crédito e incremento do consumo das 

famílias em 2023, atingindo também o setor de materiais de construção e congêneres 

2- Selic elevada puxa para cima a taxa de juro aos financiamentos imobiliários, o que tende a diminuir 

novas concessões de crédito, e consequentemente vendas de imóveis. Há impacto no comércio. 

3- Desaceleração do ritmo de criação de emprego gerará freio ao crescimento da renda disponível aos 

consumidores e a tendência de ser um teto ao faturamento do setor comercial de materiais de 

construção. 
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