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Consic debate competitividade e panorama 
na Itália, após operação mão limpa 
 
A situação vivida pela indústria da construção no Brasil é parecida com o 
que ocorreu na Itália na década de 90, devido à operação Mãos Limpas. 
Na reunião do Conselho Superior da Indústria da Construção da Fiesp 
(Consic) desta terça-feira (13 de junho), esse paralelo foi abordado por 
Fausto Longo, senador da Itália eleito pelos descendentes de italianos 
na América do Sul. As transformações ocorridas no Brasil – aqui 
amplificadas pela Lava Jato – acontecem no mundo inteiro. O debate 
pela sociedade dá otimismo, disse José Ricardo Roriz Coelho, vice-
presidente da Fiesp e diretor titular de seu Departamento de 
Competitividade e Tecnologia (Decomtec). Leia mais no Observatório da 
Construção 
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Deconcic debate contingenciamento de 
investimentos do governo 
 
Os impactos do contingenciamento no investimento em obras da cadeia 
produtiva da construção e atividades do departamento foram 
apresentados durante a reunião plenária do Departamento da Indústria 
de Construção (Deconcic) da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) realizada na segunda-feira, 12/06. “Temos que buscar 
medidas de curto prazo com o governo. Para isso, estamos fazendo uma 
agenda comum com o setor. Não jogamos a toalha em 2017, pois temos 
que pagar funcionários, fornecedores e impostos, por isso não dá para 
pensar só em 2018”, disse Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio, diretor 
titular do Deconcic. Leia mais no Observatório da Construção 

 



 

Construção fecha 441.000 vagas em relação 
a maio de 2016 
 
No período entre janeiro e maio de 2017, o nível médio do pessoal 
ocupado com carteira assinada na cadeia produtiva da construção 
brasileira foi 7,8% menor do que o nível médio apurado no mesmo 
período de 2016, percentual semelhante ao observado nos quatro 
primeiros meses deste ano (-8,0%), de acordo com estimativas feitas 
com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho e Emprego. Em relação apenas ao mês de 
maio de 2016, a estimativa é de que tenham sido fechados cerca de 
441.000 postos de trabalho com carteira assinada em toda a cadeia no 
mês passado, o que equivale a uma queda de 7,8% do total do pessoal 
empregado na cadeia nesta comparação com o mesmo mês do ano 
anterior. Leia mais no Observatório da Construção 

Desembolso para construtoras cresce 95% 
em maio 
 
Entre janeiro e maio deste ano, o Sistema BNDES desembolsou, em 
valores correntes, R$ 781,5 milhões para as construtoras, o que 
corresponde a uma queda de 46,1%, em termos reais, em relação ao 
valor desembolsado no mesmo período do ano passado. Em maio, pela 
primeira vez desde outubro de 2016, houve crescimento, também em 
termos reais, do valor desembolsado para as construtoras na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior: com alta de 95,3%, 
foram desembolsados em maio R$ 315,3 milhões para essas 
empresas. Leia mais no Observatório da Construção 

Comércio de materiais cai, e custo da 
construção sobe 
 
Segundo a mais recente Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, o 
volume de vendas de materiais de construção teve queda de 1,3% em 
abril em relação ao mesmo mês do ano passado, após registrar alta de 
9,6% em março nesta mesma base de comparação interanual. Já o 
custo nacional da construção, de acordo com as informações do Índice 
Nacional da Construção Civil do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) do IBGE, avançou em 
maio 0,30% em relação ao apurado no mês anterior, superando a 
variação de abril (0,15%), mas ficando abaixo da taxa mensal registrada 



no mesmo mês do ano passado (0,83%). Leia mais no Observatório da 
Construção 

 

Indicadores da Construção Período Unidade Valor 
Variação 

acumulada no 
ano (%) 

Variação em relação a 
igual período do ano 

anterior (%) 

Emprego 

Indústria mai/o17 Pessoas 740.881 -6,9 -6,1 

Materiais de construção maio/17 Pessoas 682.433 -6,8 -6,1 

Máquinas e equipamentos 
para a construção maio/17 Pessoas 58.448 -7,9 -6,1 

Construção Civil maio/17 Pessoas 2.185.054 -14,1 -12,9 

Edificações maio/17 Pessoas 797.023 -15,9 -15,0 

Infraestrutura maio/17 Pessoas 413.876 -13,4 -12,0 

Comércio de materiais de 
construção maio/17 Pessoas 969.349 -4,5 -4,0 

Atacadista maio/17 Pessoas 60.055 -4,8 -4,1 

Varejista maio/17 Pessoas 909.294 -4,5 -4,0 

Serviços maio/17 Pessoas 1.930.105 -1,8 -1,5 

Engenharia e arquitetura maio/17 Pessoas 256.286 -7,8 -6,1 

Demais maio/17 Pessoas 1.673.819 -0,8 -0,7 

Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração: Deconcic/Fiesp e Ex Ante Consultoria Econômica 

 

 

 

 



 

 
 
Convenção Secovi 2017 

O evento acontece nos dias 26, 28 e 29 de agosto, na 
sede do Secovi-SP, e reúne players do setor imobiliário 
das cenas nacional e internacional. Leia mais 

  
 
 
23° Prêmio Master Imobiliário 

O evento de premiação acontece no dia 30 de agosto, 
no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. Leia 
mais 

  
 
 
Concrete Show South America 2017 

O evento acontece entre os dias 23 a 25 de agosto, no 
Centro e Exposições São Paulo Expo, em São Paulo, 
reunindo players da cadeia produtiva do concreto. Leia 
mais 
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