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Deconcic recebe Secretário de Articulação
para Investimentos do PPI
O secretário de Articulação para Investimentos e Parcerias do Programa
de Parcerias de Investimentos (PPI), Marcelo Allain, foi um dos convidados
da reunião plenária do Deconcic, realizada na última segundafeira
(13/03). O secretário contou que a criação do PPI foi motivada pelo
desafio de passar pela maior recessão que o Brasil já enfrentou. “Isso nos
levou a tentar superar as dificuldades burocráticas”. O setor da construção
pediu celeridade no andamento dos projetos para que surjam efeitos
positivos na economia.
Leia mais no Observatório da Construção

Cai participação da cadeia produtiva da
construção na atividade econômica do Brasil
O ano de 2016 foi marcado por forte retração dos investimentos em obras.
As despesas com obras e serviços realizadas no período alcançaram R$
539,5 bilhões. Correspondendo a 8,6% do PIB brasileiro, esse valor indica
redução da participação da cadeia produtiva da construção na atividade
econômica do país, a qual havia alcançado 10% em 2014. Houve uma
queda real dos investimentos em construção de 9,4% entre 2015 e
2016. Leia mais no Observatório da Construção

Ano começa com recuo nos indicadores da
construção
O nível do pessoal ocupado com carteira assinada na cadeia produtiva da
construção brasileira em janeiro de 2017 foi 8,5% menor do que o apurado
no mesmo mês do ano passado, de acordo com estimativas feitas com
base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do
Ministério do Trabalho. Com base ainda nos números do Caged de
janeiro, estimase que tenham sido fechados no país 543,4 mil postos de
trabalho com carteira assinada em toda a cadeia da construção em janeiro
deste ano em relação ao primeiro mês de 2016. Financiamento imobiliário
e desembolsos do BNDES também tiveram redução. Leia mais no
Observatório da Construção

Nível de atividade na construção paulista
tem alta em janeiro
O nível de atividade do setor de construção de São Paulo em janeiro
registrou alta na comparação com o mês anterior. O indicador passou de
32,3 para 36,0 pontos, mas permaneceu abaixo da linha de estabilidade

(50,0 pontos), ainda sinalizando contração. No que se refere à
mensuração da atividade em relação ao usual, o indicador também
apresentou crescimento, atingindo 25,8 pontos, ante 24,4 pontos. Os
dados são da Sondagem da Construção do Estado de São Paulo,
levantamento feito pela CNI e pela Fiesp, com o apoio da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção e do Sindicato da Indústria da
Construção Pesada do Estado de São Paulo.
Leia mais no Observatório da Construção

Período

Unidade

Valor

Variação
acumulada
no ano (%)

Variação em
relação a igual
período do ano
anterior (%)

4º Trim.
2016

R$ bilhões

76,80

5,2

7,5

Caderneta de
poupança (SBPE) –
Saldo

Fev/17

R$ milhões

513.040



2,0

BNDES – Construtoras

Jan/17

R$ milhões

76,9

33,6

33,6

BNDES –
Infraestrutura*

Jan/17

R$ milhões

1.317,40

27,8

27,8

Indicadores da
Construção

Nível de atividade
PIB da construção
Financiamentos

Fontes: IBGE, BACEN e BNDES. Elaboração: Deconcic e Ex Ante Consultoria Econômica. (*) Transportes,
energia, saneamento e telecomunicações

Feicon Batimat
O Salão Internacional da Construção e Arquitetura, que
completa 23 anos, será realizado no São Paulo Expo,
entre os dias 04 e 08 de abril de 2017. Leia mais

3ª Expo Arquitetura Sustentável
Paralela a Feicon Batimat, a mostra acontece entre os
dias 04 e 07 de abril de 2017 no São Paulo Expo. Os
profissionais do setor poderão conhecer normas e
conceitos, além de tendências do setor de construção e
da arquitetura sustentável. Leia mais

ConstruBR 2017
O Congresso Brasileiro da Construção busca identificar
as necessidades do setor, com foco em inovação,
produtividade e melhoria do ambiente de negócios.
Leia mais
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