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Principais canais de informações setoriais: 

As informações sobre o setor estão pulverizadas,  

dificultando um acompanhamento mais ágil e preciso. 

Entidades de representação 
setorial 

Demais portais privados 
dedicados ao setor  

Órgãos públicos 

Jornais, revistas e mídia 
especializada  

Cenário atual 



Objetivos do Projeto 

Observatório 
da 

Construção 

Sistema Fiesp 
Entidades  
do setor 

Órgãos 
Públicos 

Instituições 
de ensino 

Mídia 
especializada 

Públicos interessados 



Objetivos do Projeto 

Nosso objetivo é modernizar o Observatório para torná-lo referência de 

consulta para o setor, auxiliando a tomada de decisão e busca de informações 

por empresas, governo, profissionais e estudantes,  além de subsidiar os 

veículos de comunicação com conteúdos atualizados. 



Para o crescimento do setor da construção 

paulista, em todas as suas etapas 

produtivas, é essencial garantir  

obras rodando. 

Objetivos do Projeto 



 

 

 

 

Agenda Cenário atual e Objetivos do projeto 

Estratégias de atuação e oportunidades 

Cronograma / Atividades em andamento 

Participação das entidades 

Próximos Módulos 

Estrutura operacional 



As novas seções e conteúdos serão lançadas em módulos / fases 

Processo Operacional  

Integração e parceria com o Sistema Fiesp, entidades setoriais, órgãos 
públicos, escolas e universidades 

Parcerias 

Acompanhamento dos materiais produzidos pelo setor e das ações e políticas 
públicas ligadas às propostas do ConstruBusiness 

Conteúdos 

Estratégias de atuação 



Oportunidades para as entidades 

 Maior visibilidade para o site das 
entidades 
 

 Observatório como parceiro na 
divulgação de publicações, eventos 
e demais ações 
 

 Facilitador e centralizador de 
informações relevantes 
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1. Início da modernização 

27/setembro/2012 – Posse da nova 
diretoria do Deconcic. Retomada do 
projeto. 

2. Reuniões operacionais 

27 reuniões desde o início do projeto 
de modernização. 

17 entidades visitadas desde fevereiro 
de  2013 

3. Visitas às entidades do setor 

4. Lançamento do mapa do setor 

21 de outubro de 2013. 

5. Observatório itinerante 

Serão visitadas demais regiões  do 
Estado de São Paulo (Municípios a 
definir) 

Previsão de lançamento em Janeiro 
de 2014. 

6. Acompanhamento de Obras 

Linha do Tempo 

7. Parcerias com universidades 

Previsão de início em Março de 2014 



Mapa do Setor 

ConstruBusiness (Acomp. Propostas) 

Legislação e Normas 

Estudos e Indicadores 

Acompanhamento de Obras 

Inovação e Mercado 

Pessoas 

Sustentabilidade 

Boletins de análise econômica do setor  

Parceria com Universidades 

Cronograma previsto 

Seções Outubro Dezembro Novembro Jan/14 Fev/14 Mar/14 



Legislação 

Atividades em andamento 

Normas e certificações 

Normas técnicas 

Agenda legislativa do setor 

Legislação em vigor (por tema: ambiental, tributária, trabalhista, etc.) 

Informações sobre concessões / licitações / Parcerias Público-Privadas 

Saúde e Segurança do Trabalho 

Segurança jurídica: Levantamento das lacunas e das redundâncias da legislação atual 

Boletim de análise dos aspectos jurídicos do setor (Em estudo com DEJUR-FIESP) 

Certificações Gestão da qualidade 



Estudos e Indicadores 

• Disposição organizada e sistemática dos índices, pesquisas e publicações 

relacionadas ao setor, direcionando ao site de origem do material 

Atividades em andamento 

Estatísticas Publicações 
Indicadores 
econômicos 

Relatórios 
Perfis 

setoriais 



Acompanhamento de obras 
Monitoramento atualizado de obras no estado, considerando: 

a) Tipo de obra (infraestrutura, habitação, equipamentos urbanos, 
fábricas, etc.); 

b) Status e informações de obras emblemáticas;  

c) Regiões administrativas de SP 

d) Necessidade / Previsto / Executado (orçamento) 

Investimentos federais 

Investimentos privados 

Investimentos estaduais 

Investimentos municipais 

(imagem ilustrativa) 

Atividades em andamento 

Acompanhamento de obras 
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Edificações 

Infraestrutura 

Imobiliária 

Incorporação 

Mapa interativo da Cadeia Produtiva da Construção 

Infográfico online com breve descrição, CNAEs e entidades representativas: 

Engenharia / projetos / arquitetura 

Serviços técnicos especializados 

Máquinas e equipamentos 

Normalização / certificação / qualidade / sustentabilidade / gestão 

Á
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Extração 
Indústria de 

materiais 
Comércio e 

serviços 
Construção 



Participação das entidades 

Disponibilizaremos o acesso a uma área de homologação para as entidades 
visualizarem o infográfico, em caráter confidencial, para que as informações sobre 
sua entidade sejam conferidas e validadas. 

É importante que sua manifestação se dê até o dia 14 de outubro. 

Mapa do setor 



Calendário do setor 

Participação das entidades 

• Para proporcionar maior visibilidade às ações 
relacionadas ao setor, criamos a seção “Calendário do 
setor”. 

• Essa seção terá as informações sobre os principais 
eventos da Cadeia Produtiva da Construção, 
organizados ou divulgados por sua entidade. 

• Sua entidade receberá um email com as instruções e 
critérios de divulgação. 



ConstruBusiness – Acompanhamento de Propostas 

• Colaboração das entidades no acompanhamento das propostas do 
Construbusiness 

Participação das entidades 

Poder Executivo, 
Legislativo e 

Judiciário 

Iniciativas das 
entidades do 

setor 

Iniciativas da 
sociedade civil 

organizada 

O que pode 
melhorar? 

Estudos, 
publicações e 

pesquisas 
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Módulo Sustentabilidade 

Próximos passos 

Parceria com Universidades 

Pesquisas sobre oportunidades de carreira no setor da construção, a ser 

realizada por Empresas Juniores em áreas afins (engenharia, arquitetura, 

administração).  

Destaque aos cases do setor baseados no tripé da sustentabilidade 

(econômico, social e ambiental). 



Módulo Pessoas 

Disposição organizada e sistemática das informações voltadas aos 

empregadores e profissionais da Cadeia Produtiva da Construção. 

Módulo Inovação e Mercado 

Conteúdos sobre inovação, tendências, tecnologia, empreendedorismo, 

além de informações sobre comércio exterior. 

Próximos passos 
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Estrutura operacional 

Coordenação do projeto 
Manuel Carlos de Lima Rossitto 

Gerência do Deconcic 

Equipe operacional 
Ivan Moreno 
Karina Poschen Bianco 
Silvia de Sousa Patez 
João Batista Netto 

Coordenação da equipe 
Renata Hoelz de Oliveira Barros 

Diretor Titular do Deconcic 
Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio 

Filemon Lima 



www.observatoriodaconstrucao.com.br 

observatorio@fiesp.org.br 


