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Fiesp apresenta ao Ministro Dyogo Oliveira 
propostas para destravar o setor da 
construção 
 
No encontro com o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, foram apresentadas sugestões de medidas para a retomada das 
obras no Brasil, contemplando funding, distratos, licenciamento e 
concessões de infraestrutura. Para destravar as concessões rodoviárias 
e ferroviárias, o ministro sugeriu a criação de um grupo de trabalho com 
representantes do Ministério e do Deconcic, para propor ações que 
impulsionem o ritmo das concessões e os investimentos em obras. Leia 
mais no Observatório da Construção 



 

 

 
Consic discute investimentos e conflitos no 
setor da construção 
 
A reunião tratou alternativas para a retomada de investimentos no setor, 
as necessidades de recursos para o desenvolvimento da infraestrutura 
brasileira, as formas de proteger investidores e o uso de mediação e 
arbitragem para a resolução de conflitos no setor. Newton Cavalieri, 
diretor titular adjunto do Departamento da Indústria da Construção da 
Fiesp (Deconcic), ressaltou a situação crítica do saneamento básico no 
Brasil, e também apresentou o panorama do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) e do Projeto Crescer, ambos do Governo 
Federal. Leia mais no Observatório da Construção 

 

 
Sondagem da Construção mostra melhora na 
situação atual e nas expectativas do setor 
 
O nível de atividade da construção paulista voltou a crescer em agosto, 
após dois meses em queda. O indicador passou de 40,0 para 45,0 
pontos, mas permaneceu abaixo da linha de estabilidade (50,0 pontos) – 



 

o que significa contração. Em maio, antes da forte queda nos dois 
meses subsequentes, o nível de atividade foi de 46,5 pontos. Já o 
indicador de Número de Empregados, após expressivo recuo em julho 
(de 42,0 para 36,1 pontos), alcançou 43,5 pontos em agosto, ficando 
ainda abaixo da linha de estabilidade. Leia mais no Observatório da 
Construção 

 

 

 
Deconcic coordenará Grupo de Trabalho 
sobre Sistemas Prediais 
 
Grupo de trabalho sobre Sistemas Prediais é criado no âmbito do 
Deconcic, sob coordenação de Carlos Eduardo Marchesi Trombini, 
diretor do departamento e presidente do Sindicato da Indústria de 
Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no Estado de São Paulo 
(Sindratar). O grupo, que iniciará suas atividades no mês de outubro, 
apresentará propostas para superar os gargalos no setor, alinhando 
suas ações com os trabalhos desenvolvidos pelo Programa Compete 
Brasil da Fiesp, coordenado pelo departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Indicador Período Unidade Valor 
Variação 

acumulada no 
ano (%) 

Variação nos últimos 
12 meses (%) 

Preços - SINAPI 

Índice Nacional de Custos da Construção 

Total set/17 R$ / m2 1.057,99 2,98 4,25 

Materiais set/17 R$ / m2 539,52 1,58 1,63 

Mão de Obra set/17 R$ / m2 518,47 4,25 7,18 

Financiamentos 

Caderneta de poupança 
(SBPE) - Saldo jun/17 R$ milhões 539.464 4,5 8,3 

Fonte: IBGE e BACEN. Elaboração: Deconcic/Fiesp 

 

Workshop Edificação Segura 

Promovido pelo Deconcic, evento que 
contará com o lançamento do Hotsite Guia da 
Edificação Segura, acontece no dia 30 de 
outubro, no edifício sede da Fiesp, Av. 
Paulista 1313, Espaço Executivo do 15º 
andar. Leia mais 

  
6º Workshop Técnico das Empresas 
Instaladoras - Gases Combustíveis - 
Qualinstal 

O evento acontece no dia 24 de outubro, no 
edifício sede da Fiesp, Av. Paulista 1313, 
Auditório do 4º andar. Leia mais 

  



Prêmio de Excelência BIM 2017 

O evento de premiação acontece no dia 26 
de outubro, em São Paulo. Leia mais 
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Compartilhe o Boletim da Construção em suas redes sociais 
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